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PRAEFATIO. 

51. 

Flauii Iosephi postquam quinque uoluminibus antiquitates Iudai- 
cae et libri eontra Apionem scripti editi sunt, nune ecommunieato 

labore a nobis recensita prodit historia belli Iudaiei, quam quo- 
modo ipse Iosephus inseripserit non ita constat, ut dubitandi nullus 
loeus relinquatur, sed ualde probabile est eum dedisse id, quod in 
eodiee Parisino 1425 bis extat ἱστορία Ἰουδαϊχοῦ ztoÀéuov πρὸς Ῥω- 
μαίους ; hoc enim et rei maxime accommodatum est et Iosepho ipsi in 

usu fuit), nisi quod interdum breuius Tovóaix« aut Tovóaix)v τεραγ- 
ματείαν historiam suam appellat?) ^ eodem fere nomine utuntur 

testes antiquiores Theophilus Antiochenus?) Eusebius) Stephanus 
Byzantius?) Eusebius tamen interdum breuiore historiarum uoea- 

bulo utitur?) similiterque Porphyrius, qui Iosephi libros hisce 
laudat 7): ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Ἰουδαϊχῆς ἱστορίας, ἣν δι᾿ ἑπτὰ βιβλίων 
συνεηελήρωσεν, neque aliter uersionis Latinae codicem Vaticanum 
inseriptum uidemus Azstoriarum losephi libri numero VII. et 
fatendum est ne hane quidem inscriptionem carere ratione; nam 
re uera huius operis pars haud exigua Iudaeorum res ante bellum 
gestas persequitur. iam hoe historiarum uocabulum non multo post 
ita auctum est, ut nouus titulus oreretur Tovóaixr ἱστορία περὶ 
ἁλώσεως aut breuior zreol ἁλώσεως, qui ita inualuit, ut eo post 

Eusebium et graeci et latini scriptores uti soleant omnesque codices 
praeter Parisini duos locos eum sibi aseiuerint; ipsi tamen Iosepho 

nullo modo tribuendus est*). 

Iam si Iosephi libri eo ordine quo scripti sunt essent edendi, 
bellum Iudaicum primum uolumen obtinere debebat. cum enim 

1) uide prooemium belli Iud.; Ant. Iud. I 4; 6; 203. XVIII 11; XX 258; 
uit. 412. 2) A. Iud. XIII 72; 173; 298. 3) Theophil. ad Autol. III 

p. 248. 253. 4) hist. eccles. I 5, 6; II 6, 4. 5) s. Φασαηλίς. 6) hist. 

eccl. IIT 8, 1. 7) de abstin. IV 11 p. 245, 17 Nauck 8) cf. uol. I praef. p. VI. 
a * 



IV Praefatio. 

antiquitates prodiisse constet imperante Domitiano anno p. Chr. 93 

aut 94, belli historia Vespasiani temporibus confecta est; memoratur 
enim in ea templum Pacis 1), quod dedieatum est anno 75 p. Chr. ?). 
deinde cum losephus ipse dieat se Vespasiano et Tito eam tradi- 
disse?), eam editam esse sequitur superstite Vespasiano, qui obiit 
VIIIT k. Iulias anno 79 p. Chr. 4). eum autem Iosephus in prooemio ?) 
omnes qui belli Iudaiei historiam ante condiderint grauiter uitu- 
peret, apparet haec scripta esse antequam ei commentarii ederentur, 
quos Vespasianus ipse scripserat), qui si tune extitissent, necessario 
a losepho, Vespasiani liberto et familiari, excipiendi erant. quo 
efficitur aliquanto ante imperatoris mortem belli Iudaiei libros con- 

feetos esse). quos cum consceriberet ipse Iosephus fatetur se usum 
esse opera hominum Graecae linguae et eloquentiae peritorum 9), 
qui fuerunt sine dubio rhetores Graeci. horum igitur esse uidetur, 
quod nune in his libris omnia arte perpolita oratoriisque orna- 
mentis instructa uidemus, quae ut maxime abundant in orationibus, 

ita ne a ceteris quidem absunt. multis enim floribus distineta est 

oratio Iosephi; adamauit uocabula rariora aut poetis usurpata, frequens 
est usus imaginum similium translationum sententiarum, nec raro 

oratione maiore spiritu inflata aut iram aut miserationem commo- 

uere studet. sane losephi ars non est perfecta nec nimis uariata; 

nam saepe eadem redeunt, ut uideas non tantas fuisse oratoris illius 

copias, ut septem uolumina impleret, tamen digna est quae a 
perito homine perquiratur?). hoe quoque memorandum est, longe alio 
genere dicendi Iosephum uti in bello Iudaico alio in antiquitatibus 
et in libris contra Apionem; quod facile inde explieatur quod 

1) bell. Iud. VII 1585. 2) Dio Cass. LXXVI 19. 3) uita Ios. 361; 

cont. Ap. I 50. 4) Sueton. Vesp. 24 5) B. I. 118q. 7 sq. 6) qui 

memorantur uit. Ios. 342; 358. 1) idem fortasse colligi potest ex mentione 

Caecinae (IV 644), quae scripta esse uideri potest ante mortem eius. qui 

anno 79 p. Chr. a Tito interfectus est, quod "Vespasiano insidias fecisset 
(Dio Cass. LXXVI 16, 3. Sueton. Tit. 6). 8 cont Ap. I 50; cf. A. I. 

XX 203. 9) uelut, ut pauca exempla proferantur, uerba poético more usur- 

pata sunt φερώνυμον Ἰουλίας p. 187, 4; ἄπληγας 206, 20; ἐπαλινδρόμουν 
211, 13 νέον (h. e. nuper, modo) 307, 12; 434, 4. ἐπαΐων p. 508, 12; χέχλω- 

σται 519, 13. insolentiorà sunt haec: τυμβωρυχοῦντες τὰς οἰχίας 505, 2; ψυ- 

χρότεροι τῆς ἐλπίδος 515, 5; ἐχριπιξόμενοι τῇ τύχῃ 214, 18 (cf. 218, 26); τοῦ 

πολέμου — ἀντιπολίζοντος ξαυτόν 444, 13; οὐκ ἣν φειδὼ τοὺς τοῦ ζῆν ἀφε- 

λέσϑαι σταλαγμοὺς 493, 15, quibus similiter dicit τὰ ταλαίπωρα τῆς ψυχῆς ἐφόδια 
p. 598, 9. ἴῃ similibus maxime adamauit feras bestias; uide III 385; IV 326; 425; 

940; V 4; 85. siquaeris locos oratoria mole insignes, euolue IV 122; 325; V 19 
aliosque. 



Praefatio. V 

postea aliis magistris aliisque adiutoribus usus hoc solo sibi constitit, 
quod usus est arte aliena. 

Sed haec alii quaerant harum rerum periti. nune unum adden- 
dum est, quod ad Iosephi uerba restituenda codicumque fidem 
examinandam alieuius est momenti. uidetur enim Iosephus in 
belli Iudaici libris id egisse, ut hiatum euitaret, ut iam Benselerus!) 
obseruauit. idem nuper de antiquitatibus adfirmauit Krebsius 2), 
qui utrum uerum uiderit necne, ualde dubium est; nam in anti- 

quitatum libris si Iosephus hiatum uitiosum putauit, certe parum 

diligenter cauit, ne eum admitteret, totque maxime in libris poste- 
rioribus extant hiatus exempla, ut Naberus, qui in uoluminibus 

prioribus Krebsium secutus erat, in posterioribus relinqueret. sed 

quod de antiquitatibus ualde incertum est, id de bello Iudaico 

eonfidentius ponere lieet; ubi tam rara sunt hiatus exempla, ut 
dubitari non possit, quin consulto Iosephus aut is euius opera usus 
est, eum uitauerit. minime quidem ab omni hiatu ea diligentia cauit, 
qua usus est Isocrates eiusque discipuli; nam et interpunetione et 
nominibus propriis hiatus exeusatur et in monosyllabis aliisque 
faeile admittitur; non igitur uitiosum est veAevre, Ἰούδᾳ (p. 11, 4) 

aut σπεαρόδου Ἰούδας (11, 23) aut ἐπεβοήϑει Οὐεστιασιανὸς (p. 356, 12) 
aut καὶ οἱ ἡμέτεροι (p. 7, 1) aut εὖ ἔχοντας (p. 336, 10). nec minus 
exeusatur τοῦ ἐνδοτέρω ἱεροῦ (p. 387, 4) τὸ ἐνδοτέρω ἱερὸν (p. 448, 16) 
τὸ κάτω ἱερὸν (p. 459, 16); nam τὸ ἐνδοτέρω ἱερὸν οἱ τὸ χάτω ἱερόν 
in unum uoeabulum tamquam coaluisse uidentur. at suspecta sunt 
hiatus τοῦ χοινοῦ ἱεροῦ (p. 388, 1), δαιμονέῳ δομῇ (p. 546, 1), αὐτοῦ 
oztíoc (p. 560, 10) aliique eiusmodi, qui ut raro extant, ita plerum- 
que haud difficile tolli possunt. sed non huius est loci in hane rem 
diligentius inquirere, quae eatenus memoranda erat, ne prorsus prae- 
teriri uideretur; ceterum id propositum est, ut de subsidiis eriticis, 
quibus in his libris edendis usi sumus, referamus. 

S2; 

Àe primum codices enumerandi sunt, quibus traditur bellum 
Iudaicum, inter quos uetustate et uirtute eminent hi septem, ex 

quibus haee editio maxime parata est: 
1. P. codex Parisinus bibliotheeae nationalis inter graecos 

nro. 1425 saeculo fere X aut XI in membranis quadratis scriptus ?). 

1) de hiatu in oratoribus atticis p. 557. 2) W'ochenschrift für klas- 
sische Philologie 1886 p. 1094. 3) uide catalogum codicum manuscriptorum 
bibliothecae Regiae II p. 316. 
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paginas habet 466; paginae tricenorum binorum uersuum sunt. correc- 
turae in eo nec multae sunt nee graues, quae quidem omnes praeter 

paueas ab ipso scriba aut aequali faetae uidentur, dubium tamen est, 
utrum unius an duarum manuum sint. in margine ascriptae sunt 
uariae leetiones non multae aliaque adnotamenta, uelut IV 63 ad 
"Yzreofegevotov extat ὀχτωβρίου, IV 389 ad τυραγγνιῶντι: ἐπιϑυ- 

μοῦντι τυραννίδος, IV 452 ὅπως διάχειται ἡ πόλις ἵεριχω, IV 

2 ἄν Ὁ 5- ς 9 “1. 

$ 484 on ἐν τούτω xai ὃ μέγας αὐτῶ io 0 X συμφωνεῖ, ibid. IV 491 

γέρωγος τελευτὴ xai ; τῆς αἰτοῦ dd 17 καὶ ni ij aliaque plura, 

quae quidem omnia manu prima una cum Iosepho exarata sunt. alia 

maxime rerum indiees in margine addidit manus recens. in fronte 

in charta agglutinata manus saeculi fere XVI seripsit laudationem 
uirginis Mariae!) non integer nune est eodex; exciderunt enim 

post fol. 1 folia septem, in quibus inerant quae p. 5,17 — p. 20,1 

extant. deinde sex aliis foliis omissis intercidit finis libri sexti et 
initium septimi (69xovc p. 563,12 — στλῆϑος p. 577,15). sub finem 
codieis margine corrupto passim litterae aliquot aut excisae sunt 

aut euanuerunt, ceterum optime a librario docto et diligenti exaratus 

est. iota quod aseriptum dieitur raro positum est; ab view tamen 

et r.Óc.v uerbis non abesse solet; v ἐφελχυστιχὸν saepe etiam ante 
consonantes litteras ponitur. totum contulit Niesius. antea usus est 
Cardwellus. 

2. A. codex Ambrosianus D superiore 50, Parisino et aetate 

et scripturae genere tam similis, ut fere gemellus eius frater 
dici possit. continet primum belli Iudaici libros septem, deinde 
antiquitatum libri II partem posteriorem (uide Iosephi uol. I praef. 
p. XXIX), denique sequitur in membranis saepe laceris aut 

detritis Cyrilli in LXXV hebdomadas Danielis commentarius sic 

inscriptus: 
καιχρυσοστομου χ 

xvoLÀov ap αλεξανδρειας εἰς τας o6 ἑβδομαδας vov δανηηλ 

Mediolanum in bibliotheeam Ambrosianam uenit ex suburbio Corcy- 

raeo. scriptus est igitur saeculo decimo aut undecimo a duobus seribis 
in foliis 289. paginae habent uersus tricenos ternos. iota mutum 

1) τῶν οὐρανίων ταγμάτων ἀγαλλίωμα - τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, χραταιᾶ 
προστασία, ἄχραντε παρϑένε, σώσον ἡμᾶς τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας οτι 
ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδασ μετὰ ϑεόν, ϑεοτόχε, ἀνεϑέμεϑα. 

οὐαὶ ὑμὲν γραμματῆς καὶ φαρισαίοι ὑποχριταί. 



Praefatio. VII 

raro scribitur praeter v.e et ἤεδειν uerba, ut in P. initium codicis 
periit; ut nune est ineipit uetus manus p. 15,2 vec zeoóc Ζήνωνα; quae 
exciderunt a librario saeculi fere XIV suppleta sunt; sed huius 

quoque supplementi deperdita sunt folium primum et ultimum, ut 

sola extent p. 5, 10 λεορχέᾳ χρόνον --- p. 12, 1 συνάψαι τὰς. exci- 
derunt deinde singulis foliis amissis p. 12, 1 φάλαγγας — 15, 2 zal qe 
et p. 175, 17 ἀπέχρη --- 179, 2 xai zv«v ; aliud folium exeisum (p. 576, 6 
γελϑόντι — 978, 3 vouíCov) suppleuit manus saeculi XVI aut XVII. 
in quaternionis 33 pagina ultima ab libri VII p. 609, 11 ad 611, 23 
hoec modo transilit: χαρίσασϑαι τιροσεδόχησεν δια vot μόνος yag 
οὗτος ἀληϑής — ϑανάτου μετὰ τῶν φιλτά}. sed uerba τοι μόνος 
— φιλτά expuneta sunt, sequuntur autem insequenti quaternioni super- 
addita non ab eo, qui quaterniones 33 et 34 exarauit, sed ab altero, 
qui alias codicis partes perfecit, duo folia, in quibus p. 609, 11 διὰ 
τοιούτους μὲν φόβους — p. 012, 8 μετὰ vov φιλτά ita insunt, ut 
paginae quartae pars dimidia uaeua relieta sit. pergit quaternio 34 * 

των αἵρεσις οὔτε yàg ete. uides uerba p. 609, 11 ούτους uiv φόβους 
— 611, 28 r Seg primum omissa deinde errore cognito suppleta 

esse, quod ut eum maiore legentium commodo fieret, quaternionis 33 
ultimos uersus expunxit librarius denuoque in supplementis exarauit, 

ut nune bis extent. in margine codicis uariae lectiones extant aliaque 
adnotamenta manu prima una eum textu exarata, eadem fere quae 
sunt in margine Parisini, uelut ad IV 484 sieut in P ascriptum est 

σὴ ἐν τούτω xai ὃ μέγας αὐτῶ io ὃ : συμφωνεῖ. librarios, qui 
codicem perseripserunt, excepit corrector fere aequalis, qui alio ut 

uidetur codice usus plerumque leuiores maculas sustulit, omissa 
suppleuit aliasque correcturas aut in textum intulit aut in margine 

appinxit. postea manus recentior quaedam adnotauit, uelut ad φρου- 
ρίοις (p. 504, 6) φρούριον. zvoA£yvtov. ἄστυ. ἔρυμα, aliaque huius- 
modi plura. contulit primus ut uidetur H. van Herwerden Batauus, 
deinde Niesius anno 1874 totum excussit. 

3. M. eodex bibliothecae Mareianae Venetae gr. nro. 383 !) sae- 

culo XI aut XII seriptus in membranis foliorum 321. continet belli 
Iudaiei libros septem integros adiecto in calce testimonio Christiano 
ex Iosephi Ant. Iud. XVIII 63sq. petito. optime et accurate con- 
Scriptus est; iota mutum raro ascribitur; y ἐφελκυστιχὸν extare non 
solet nisi ante uocales. margo repletus est adnotamentis scholiis- 

1) (Zanetti) Graeca d. Marci bibliotheca p. 188. 
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que uariis ); mensibus Maeedonum, quibus Iosephus utitur, aseripta 
sunt nomina Romana 2); extant praeterea multae uariae lectiones ex 

aliis codicibus petitae. quae omnia eum manu prima una eum textu 
exarata sint, apparet iam in eo codice fuisse, ex quo deriuatus est 
Mareianus. contulit primus ut uidetur H. van Herwerden; dein 
Niesius totum excussit uere anni 1875. 

4. L. bibliothecae Laurentianae plutei 69 codex 19 membrana- 

ceus, saeculo XI aut XII nitide et accurate scriptus?), foliorum 
est 3623; paginae sunt uersuum uicenorum senorum. ; mutum saepe 

omittitur nee fere extare solet nisi in uocabulorum exitu. » ἔφελ- 
χυστιχὸν etiam ante consonas litteras saepe extat. continet belli 
Iudaici libros VII; sed exciderunt folia primum (p. 3, 1 — 4, 25 za- 
7zt&Lvov) et ultimum (p. 626,2 μὲν ἄλλους — 628,15), deinde quaternionis 

unius folia quattuor, primum, alterum, septimum, octauum (p. 30, 6 

ἐπε αὐτὸν — 33, 20 ἐν μέσοις et p. 41, 1 δοχος ἐλϑὼν — p. 44, 16 
xai Zvríyovoc), tum quaternionis 37. folium sextum (σσολλοὺς p. 511, 1 
— χρεών p. 512, 21). haec omnia postea saeculo XV suppleta sunt. 
praeterea amissum est quaternionis 41 fol. 6 (p. 563, 16 στιβαρώ- 
τατα — 565, 2 τύχῃ) et ternionis ultimi (46) folium 1 (618, 10 μυρεα- 

δας — 619, 27 πρὸς τὴν), quae suppleta non sunt. correctus est codex 

manibus maxime duabus, quarum antiquior (man. 1) scribae fere 
aequalis non multa fecit; plura saeculo XIII aut XIV mutauit manus 2, 
quae quidem plerumque erasis litteris antiquis sua intulit, interdum 

in margine posuit. manus tertia recentior per librum septimum quae- 

dam eorrexit. adnotamenta in margine extant complura, quorum memo- 
ratu digna ea uidentur, quae manus prima una eum Iosepho litteris 
partim semiuneialibus partim minuseulis exarauit, uarias lectiones, 
rerum indices, scholia, interpretamenta aliaque 5), inter quae sunt 

1) uelut ad p. 313, 21 βυζην: ἀϑρόοι ὁμοῦ. ad. p. 511, 16 (πλέον τοῦ tv 

uide notas) τὸ ὃν, μέτρον tv ξξάλιτρον ov τὸ ἥμισυ ἡμὶν λέγεται. ad p. 323, 2054. 

ὅρα τὸν ἰώσηπον ἕλληνίζοντα. 2) ea ratione, ut Dystrus sit Martius, Xan- 

thicus Aprilis, Artemisius Maius, Daesius Iunius, Panemus Iulius, Lous Augustus, 

Gorpiaeus September, Hyperberetaeus October, Dius Nouember, Apellaeus 
December. 3) uide Bandinium, catalogus codicum graecorum bibliothecae 

Laurentianae II 640. 4) hoc adnotare omisimus. 6) uelut ad I 84 ϑάνατος 

ἀριστοβούλου. ad (Στράτωνος πύργος) p. 93, 17: α΄ δαν ἐκαλεῖτο - B στράτωνος 
πυργος - 7 χαισάρεια φιλίππου ὡς φιλοστόργιος λέγει. ad II 249 ὅτι νέρων 

πρόγονος ἢν χλαυδίου ἐξ ἀγριτιπίνης της δευτερας «vtov γυναικός. ad p. 9ῦ, 8 

γηλοφον τὸ ὕψηλον καὶ ὁμαλον. 818, 21 βύζην: πυκνῶς ἀδιαλείπτως. adno- 

tari solet occisorum numerus, ut ad p. 277, 6 η πάλιν (xai πάλιν falso tradit 
Cardwel), ad IV 460 περι τῆς xata ἱεριχῶ πηγῆς ἣν ελισσαῖος ὃ προφήτης 
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mensum quoque Romanorum nomina eadem ratione apposita, qua 
sunt in Mareiano. his manus secunda, ut dietum est, uarias quasdam 

leetiones addidit. in summa pagina ea, quae post supplementum 
recentius ineipit p. 33, 20 τοῖς βέλεσιν, anno p. Chr. 1462/63 adnotata 
sunt quaedam, quorum pars margine acciso nunc euanuit; quae 

restant haee sunt ... τα Ν (ἢ. e. indictionis signum) τῶν ,2 70 ἃ 
9 y 

erove ἡμέρα σαββάτου πιιχροτάτου ἐττὶ ὦ γ΄ αβατήϑη (Ὁ) ὃ & μοι 
αἴὔγουστος xal βασιλεὺς ἡμῶν δὰ x * ὃ μέγας κομνηνός καὶ οὐαὶ αὐτῶ 
χαὶ ἡμῖν τῶν ὑτιὸχειρῶν αὐτοῦ ὡς ἠφανίσϑημεν ἀλλ᾽ ἐλπὶς ελευ- 
ϑερίας (Ὁ) σὺν ϑεῶ υχῖα (9) γίνεται (Ὁ). quae referenda esse uidentur 
ad mortem Dauidis Comneni imperatoris Trapezuntii, qui anno p. Chr. 
1463 a Tureis oceisus est. primus codice usus est Digotius, deinde 

Cardwellus, denique anno 1878 Niesius contulit. 
5. V. eodex bibliothecae Vatieanae graecus nro. 148 saeculi 

fere XI membranaceus foliorum 214. totus superstes est praeter. 
quaternionum unum, qui post fol. 32 excidit (τοὺς διαφόρους 
p. 112, 18 — ποιήσας p. 142, 1) suppletus manu multo recentiore in 

10 folis chartaeeis. pars foliorum nune a bibliopegis suo loco 
demota alienum oecupat. ἃ duobus librariis exaratus est; alter 
folia 1— 118 eonseripsit (quaterniones 15); hie paginas fecit uer- 
suum trieenorum quinorum aut tricenorum senorum eft in margine 
et argumenta et numeros capitulorum ponere solet. alter folia 

119—214 exarauit, qui paginas esse uoluit uersuum 33, rerum 

indiees non apposuit, sed solos numeros, sieut alias quoque mar- 

gini magis pepercit. iota mutum poni solet et aseriptum (ut c) et 

subseriptum (ut v), quod saepe etiam eis uocabulis additur, a quibus 
alienum est; v ἐφελχυστικὸν nisi ante uocales poni non solet. correc- 
turae, quae quidem adieetae sunt manu codici fere aequali, incertum 
est, utrum uni an duobus correctoribus ascribendae sint. multa 

sunt in margine scholia et uariae lectiones, quorum maior pars prima 
manu scripta et ex archetypo hausta est; scholia eadem fere sunt 
quae Laurentiani; Vaticanus tamen plura exhibet; alias notas adiecit 
corrector. post septimum belli librum extat testimonium de Christo, 
ut in Marciano. totum contulit Niesius. 

E , , ἡ NICÉ τ rcm -- . E] - 25 D , 
ἰάσατο quo«c' ἰαμαι τὰ vóuta cav ἁλῶν πλῆϑος (Sic) ἐναυτὴ eupaAov κερα- 

μου ἀγγεῖον μεστόν. ad IV 484 sq. oz ἄπιστος ἄνϑρωπος οὐδὲ ἕβραιος ἐστὶν. 
Σ 3 δ 

ad V 61 ὦ τῆς χολαχείας τοῦ συγγραφέως. ad VI 425 χαχῶς ἐψήφισε γαρ uvgux 
555... 
σν χι ξε. 
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6. R. eodex Romanus bibliothecae Vatieanae Palatinus gr. nro. 284 
saeculo XI aut XII in membranis seriptus foliorum est 221 1). initio 
amisso nune incipit p. 23, 1 Ζημήτριος μὲν, desinit in uerba ἐλάν- 
Save ταῦτα διατεραττόμεγος p. 626, 3; nam ultimum folium periit. 

correctores habuit duos, qui tamen haud facile discernuntur, pri- 
mum ipsum scribam aut aequalem, alterum paullo recentiorem, 
a quo aecentus, spiritus aliaque eiusmodi multa posita sunt. in 
margine manu prima ascripta sunt adnotamenta uaria qualia extant 

in Laurentiano et Vaticano; alia memoratu uix digna adnotauit manus 
altera. iota mutum raro ponitur; est ubi non ascripto sed sub- 
scripto utatur librarius (ut p. 62, 5 seriptum est ἐν μεταβολῇ ποτε). 
» ἐφελχυστιχὸν ante consonantem litteram raro ponitur. partim 
Niesius contulit, partim Augustus Mau, quaedam Iulius Stender. 

7. C. eodex Vrbinas bibliothecae Vaticanae inter Vrbinates 
gr. nro. 84 membranaceus saeculi XI foliorum 291 una manu nitide 

exaratus; paginae habent trieenos ternos uersus.  praemittuntur 

singulis libris argumenta rerum cum numeris adiecto titulo; uelut 
ante librum V legitur v«óe ἔνεστι χεφάλαια τοῦ € λόγου τῆς ἰου- 
δαϊχῆς ἁλώσεως. exciderunt argumenta libri primi et quaternionis 

tertii folium oetauum, in quo inerant p. 54, 13 xai ἐκ τῆς — 50,15 
συνταρασσογτὲς 2), denique folii ultimi pars abscissa est. iota 

mutum raro ponitur, v égeAxvovixóv fere non extat nisi ante uoeales. 
in margine appieti sunt numeri argumentorum, rerum indices aliaque 
uix memorabilia; paucae sunt uariae lectiones; scholia qualia in 
alis extant, ab eo fere absunt. memorabile igitur est quod fol. 215 
in margine ad p. 466, 20 extat tetragrammaton hebraieum pictum 
in hune fere modum ilil l. correctus est a duobus, primum ab ipso 
librario, deinde ab alio multo recentiore. codex ex quo sumptus est, 
Saepe compendiis usus esse uidetur, quo faetum est, ut exitus 
nominum interdum mutilatus sit. fol. 256 ad VI 312 in margine 
inferiore haec extant scripta manu recentiore nune partim recisa: 
05: ovx GuqiB * Aog ὃ χρησμὸς ατάτος- ὦ σὺ vcgav s * ye?) ἰώση- 
zt€- GÀ ** δῆλος xoci σαφὴς περὶ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου xal ϑεοῦ- τοῦ 
χριστοῦ" Ov σὺ παρεξηγούμενος" οὐεστιασιανὸν ἐτεεισάγεις τῇ τίρο- 
φητεία᾽ ἀλλὰ γὰρ Ó χριστὸς μόνος τηνιχαῦτα xol τῆς ἰουδαίας 

1) uide bibliotheca apostolica Vaticana. codices manuscripti graeci Palatini 
ed. H. Stevenson sen. Romae 1885 p. 160. 2) ordo foliorum illic turbatus 

est, cum quaternio tertius ante secundum extet; quare fol. 16—23 post fol. 8 ponenda 

erant. 3) fuit τερατουργε. 
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ὡρμήϑη" καὶ τῆς οἰχουμένης ἦρξε" καὶ ἔτι νῦν ἄρχει. βασιλεὺς 
βασιλέων αἰώνιος χαὶ ὧν χαὶ λεγόμενος" χαὶ ὑττὸ πιάσης σχεδὸν 
zYO/G προσχυνούμ τ τ s ὁ καὶ σεβόμενος" οὐεστπιασιανὸς δὲ ὃ τταρὰ 
σοῦ χολαχευόμενος" τέφρα xal χόνις ὦν" διερρύη xal ὥχετο: et paullo 
supra fol. 255* ad VI 908 84. manus recentior alia saeculi fere XIV 
haee adnotauit: « τῆς ῥαδιουργίας σου xal τιλαστοιμνευδωγραφω 
ἐξιγείσεωσου" φλουΐά᾽ ὄντως φλογὸς &&te* evro!) τὴν ἀλέϑηαν Gxt- 
λιϑώδους ἰουδαϊχῆς σχαιὀκαιρίας καρδίας χρίπστων 3) τὴν τοῦ ἐμοῦ 
δεστιότου χριστοῦ ϑεανδριχὴν οἰκονομίαν. in ealee subseriptum est 

alia manu saeculi ut uidetur XII: 

c 3 

ó« 

0 €y ἱερομονάχοις ἐλάχιστος χαὶ e E 

ὃ ἐλάχιστος ἕν iegouovayoig xal ΤΣ 
partem contulit A. Mau, partem Niesius. 

Haee de septem primis; nune sequuntur codices reliqui ad 

litterarum potissimum ordinem enumerandi. 
8. codex Berolinensis, olim Meermannianus inter Philippicos nro. 

1626, inter Berolinenses 223 5), chartaceus foliorum 269 saeculo XV aut 
XVI nitide seriptus. continet bellum Iudaicum totum.  inseribitur 
Ἰώσηπος τιερὶ τοῦ τῶν Ιουδαίων τιρὸς Πωμαίους (sic) zo2éuov, quae 
suppleta sunt manu recentiore. in fine extant uersus hi: 

τῷ ἐν δαχτύλοις γράψαντι, τῷ χεχτημένῳ, 
τῷ ἀναγινώσχοντι μετ᾽ εὐλαβείας, 
φύλαττε τοὺς τρεῖς, v) τριὰς τρισολβίως: 

margini ascriptae sunt et prima et secunda manu uariae lectiones 
aliaque; plura postea addiderunt quorum in potestate codex fuit. 
ad V 442sq. (fol. 208*) haec adnotata habes manu prima: νῦν ἄχων 
ἀσεβέστατε xol τῆς αληϑείας ἐχϑρὲ τῆς ἀληϑείας (sic) εἴρηκας 

ὑπο αὐτῆς ἐκείνης τῆς ὄντως ἀληϑείας ἐλαυνόμενος" μήτε yeveav 
ἄλλην καχίας γονιμωτέραν γενέσϑαι" μήτε μὴν τηλικαῦτα καχὰ ττεγ- 
ποϑέναι (sic) τινὰ πόλιν ἄλλην. xol γὰρ ἄλλων πολλῶν ἀγαϑῶν 
τε χαὶ καχῶν γεγονότων ἑβραίων ὑμεῖς μόνοι τὴν ὑπερβολικὴν xai 
πασῶν χαχιῶν ἐσχάτην καχίαν xal ἀϑείαν εἰργάσασϑε᾽ τὸν χύριον 
ἡμῶν ἰησοῦν χριστὸν καὶ σωτῆρα τοῦ χόσμου τεαντὸς σταυρῷ τιροση- 
λώσαντες" xol διὰ τοῦτο μόνοι ὑμεῖς τοῦ ἀληϑεστάτου xal ἀψευ- 
δοῦς ἐχείνου στόματος, τῆς σχυϑρωπῆς ἀτιοφάσεως τὴν δικαίαν 

1) εν non prorsus certum. 2) fort. χρίπτην legendum est. 38) uide 
Verzeichniss der von der kgl. Bibliothek zu Berlin ermorbenen Meermann- 

Handschriften des Sir Th. Phillips. codd. Philippici p. 98. 
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ποινὴν ὑφίστασϑε᾽ ὡς ἐκεῖνος που quoív' ἔσται ϑλίψις ἐν τῇ 
ἁλώσει ὑμῶν, οἷα οὐ γέγονεν ἀττὸ χαταβολῆς χόσμου" οὔτε μὴν 
ἀλλαχοῦ γενήσεται. uerba p. 24,16 χαίπτερ ἀνέδην — 26, 18 χρατύ- 

γεσϑαι omissa sunt (fol 9"), quae postea interposito folio uno 

(fol. 10) ab eodem ut uidetur librario suppleta sunt; quare nunc loeo 
mota extant post εὔνους (p. 27, 17). paullo infra aliae ex archetypo 
turbae ortae sunt; nam quae extant p. 39, 22 azró Ῥώμης — 44, 18 

αἴτιος et p. 63, 19 Ἡρώδης μὲν — 68, 14 dvzíyovov ita commutata 

sunt, ut haee illorum, illa horum loeum occeuparint. loeis trans- 
positis manus prima asteriscos adpinxit ascripsitque fol. 15* γύρεσον 
ἐννέα φίλλα xal εὑρήσεις ὅμοιον σημεῖον et similia fol. 177. 24". 26", 
quae quidem ex archetypo deprompta sunt. iam uero locorum 
eommutatorum alter fere 105 uersuum est, alter 101, quae autem 

interiacent (p. 44, 18— 63, 18) 424 fere oecupant uersus. igitur si 
ponimus loeos transpositos folia occupasse singula, sequitur media 
fuisse in foliis quattuor; quae quidem uidentur fuisse quaternionis 

tertium quartum quintum sextum. uidesne igitur quomodo res 

gesta sit? quaternionis enim compage soluta folium seeundum et 

septimum inuerso ordine immissa sunt. haec quamuis leuia ad Bero- 
linensis archetypum indagandum usui esse possunt, si quidem 

superstes est. qui uidetur male habitus fuisse; quare facile fieri 
potuit, ut confecto nouo codice abiceretur. Berolinensis partem 

contulit multosque locos inspexit Niesius. 
9. eodex Laurentianus plutei 69 eod. 17 !) foliorum 225 saeculo 

fere XII diligenter exaratus, continet bellum Iudaieum totum. primum 
tamen folium excidit (p.2,1—4,21 τὰ Ιουδαίων), quod suppleuit manus 

saeculi fere XV, eadem ut uidetur, quae Laurentiani 19 damna 
refersit. praeterea exciderunt post fol. 208 libri VI finis et VII 
initium (p. 555, 15 παρ᾽ αὐτοῖς ἀλλὰ — p. 592, 1 ἰδεῖν σπτοϑοῦντες). 

margini aseriptae sunt manu prima uariae lectiones aliaeque notae 
eaedem fere atque in Romano (R) totus collatus est in usum 

Cardwelli, apud quem littera N signatus est. deinde Niesius uidit 

et loeos quosdam contulit; alia addidit Nicolaus Festa Floren- 
tinus. 

10. codex Laurentianus plutei 69 nro. 36 chartaceus saeeuli XIV 
foliorum 214. singulos libros praecedunt argumenta. eo usus est 

Cardwellus, eui M dieitur. 

1) de hoc et insequenti uide Bandinium catalog. cod. gr. bibl. Laur. II 

p. 639. 644 et Cardwelli praefationem p. VI. 
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11. eodex Lipsiensis bibliothecae Paulinae nro. 783 saeculi 

XI aut XII membranaceus foliorum 288 1). folia 23 prima (p. 93,1 

ἐχιειδὴ — 60,5 συνετωτάτη) suppleta sunt a librario saeculi XV. 
uetus codex incipit p. 60,6 γυναιχῶν. desinit in finem libri septimi 
fol. 270 τ, sequens pagina exhibet catalogum mensium oeto popu- 

lorum, Graeeorum, Hebraeorum, Bithynorum, Cypriorum, Aegyptio- 
rum, Maeedonum, Cappadoeum, Romanorum. sequuntur Constantini 

librarii uersus hi: 
χωνσταντῖνος ἐμοῖσι μελίφροσι ἀγλαοϑύμοις" τεροφρονέως ἕτά] 

ροισι φίλα φρονέων ἐνὶ χῆρι, τὸν τιερίβωτον ἅπεασι ττολύφροσιν 
ἱστορι[κοῖσι" χρήγυον ὧσ μάλ᾽ ἐόντα ἰώσητιον τολύπευσα" ev εἰδὼς 
μετιοῦσιν ἀ]τεείριτον οἰσέμεν εὖχος -"- εἴτις ἔμοιγε, νέμεσσιν ἀΐδρεί- 
Qut ἐφήσει" ov| νεχὲν αἰολόγραπτος ἐμὴ βίβλος ἐχτεϑέαται" oi 
αὐτῶι γε μάλιστα ττολὺ τερότερον νεμεσήσει" οὐλομένης τιενίης ἀγ- 

γοηχότι 3 χύντατα ἕργα. 

sequitur fol. 271 ἰωσήπου μαχχαβαϊχῶν λόγος 0' φιλοσοφώτατον 
λόγον — fol. 288 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. τέλος σὺν 9vx 
τοῦ περὶ τῶν μαχχαβαίων λόγου. totus codex praeter folia recentia ἃ 
duobus librariis exaratus est et doctis et diligentibus. in paginis uersus 
sunt triceni aut undetriceni. idem librarii in margine ascripserunt adno- 
tamenta qualia fere leguntur in R, maxime rerum indices et inter- 

pretamenta uariaeque leectiones?); correetores in bello Iudaico con- 
spieiuntur maxime íres, quorum primus librario aequalis pauca 
correxit, praecipue uero libri III lacunam hoe modo expleuit: nam 
fol. 144 primum uerba ἄξιος éxeivog (p. 337, 20) reposuit in rasura. 
deinde insequentia ἐγὼ (p. 337, 20) — χαέ vo. (p. 338, 15) litteris 
pressioribus seripsit in spatio uersuum 17, quod uacuum relictum 

erat. post xaí vor picta est nota. sequentia denique τήν ve ὁρμὴν 
(p. 338, 16) --- ἐπιχωρίοις (p. 341, 2) suppleta sunt in margine 
paginarum 144: et 144" additis his uerbis: ὑπόστρεψον αὖϑις 
juveg ἴδοις τὸ σῆμα. librarius igitur omiserat uerba ἄξιος 
(p. 337, 20) — ἐπτιχωρίοις (p. 341, 2) uersuumque 17 spatium uacuum 
reliquerat, quod cum supplementi capax non esset, longe plurima 

in margine apponi necesse erat. iam uero, id quod maxime 
mirum accidit, supplementum non ex alio codice petitum est, 

1) uide A. Westermann, Excerptorum ex bibliothecae Paulinae Lipsiensis 

. . P] ?] , pue 

mss. pars altera. Lipsiae 1865. 2) ayvoxoti, xo in rasura. 3) uelut ad 

I 408 idem scholion extat quod habet L (uide p. VII) et ad p. 222, 12 (I'eo- 

μανῶν) τῶν νῦν φράγγων καλουμένων. 
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sed ex eodem quo codex ipse ortus est, nisi alium fuisse statuis 
ei persimilem. quod eo cernitur, quod supplementum prorsus eius- 

dem est generis ac reliqua eodemque modo affectum a secundo 

correctore, qui haud multo post et in textu radendo aut delendo aut 
addendo multa correxit aut margini inscripsit. tertius corrector 

saeculi fere XV et XVI in margine sua quaedam adnotare satis 

habuit. primus hune codicem excussit Bosius, cuius copiis Hud- 
sonus usus est. Niesius codicem  permittentibus  Lipsiensibus 
habuit Marburgi, sed non totum contulit, sed partes quasdam, 
et praeterea in corrigendis typothetarum plagulis multos locos 
inspexit. 

12. eodex bibliothecae Lugdunensis Batauorum Vossianus !) in 

fol. gr. nro. 72 saeculi XV foliorum 138 chartaceus initio et fine 
mutilus. olim fuit Petauii?) incipit p. 9, 18 στάσεως τοῖς Óvva- 
τοῖς, desinit p. 600, 24 μένειν ἀνεχτὸν ἐ; insequentia uerba δόχει λαβὼν 
δὲ τὴν γυναῖχα in pagina contigua postea suppleta sunt, fortasse a 
Petauio; idem titulum addidisse uidetur qui nune est: φλαβίου ἰωσή- 
zov ἰουδαϊχῆς ἱστορίας ττερὶ ἁλώσεως flauit losephi Iudaicae histo- 

riae de desiruciione 16 & liber 1^; horum enim solum n & ab eo 

scriptum est, qui codicem exarauit. in margine notae sunt multae 

minio pietae; alias partim Latinas partim Graecas addidit Petauius. 
codicem adhibuerunt Hudson, apud quem Vossianus (Voss.) appel- 
latur, et Hauerkamp, eui Lugduno-Batauus (L. B.) audit. deinde 
Niesius habuit Marburgi, inspexit et locos quosdam contulit. 

13. eodex Neapolitanus bibliotheeae Musei Borboniei III B 17 
bombyeinus saeculi XIV. continet primum Iosephi bellum Iudaicum, 
quod ineipit fol. 1 φλαυΐου Ἰωσήπου τιερὶ ἁλώσεως λόγος τιρῶτος. 
finit fol. 99 subseriptione adiecta: φλαυΐου ἰωσήτεου ἰουδαϊκχῆς ἵστο- 
ρίας πιερὶ ἁλώσεως λόγος ἕβδομος. τέλος τοῦ δευτέρου βιβλίου 
τοῦ ἰωσήπου- τέλος τέλος τέλος. sequitur testimonium Christia- 
num ut in M et V. dein interiecta una pagina uacua: ἀγαϑίέου 

σχολαστιχοῦ ἱστοριῶν ἃ. tum fol. 144 δημηγορίαι τπταρεχβληϑεῖσαι 
ἀτεὸ τῆς ϑουχυδίδου συγγραφῆς τῆς τερώτης adiectis excerptis etiam 
ex aliis libris Thucydideis. inspexit Niesius; postea alia euoluit 

Augustus Mau. 

14. eodex Neapolitanus gr. III B 19 seriptus saeeulo XV ex- 

1) catalogus librorum bibliothecae publicae Lugduno - Batauicae (Lugd. 

Bat. 1716) p. 395. 2) fol. 1 in margine extat: 4/exan. Pe(iauius Senator 

Paris. 4657. 
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eunte in ebartis 207. initium periit; nune incipit p. 4, 7 χίνουν zai 
τὸ KKeÀvixOóv. libro secundo praemittitur qA«ovtov ἰωσήτεου τιερὶ 

ἁλώσεως ἰουδαϊχῆς ἱστορίας λόγος p. sub finem multae lacunae 

sunt, ut ex lacero codice eum descriptum esse appareat. in calce sub- 
seriptum est alia manu: Antonzi Seripandi fuit ex. [ani Parrhasü 
Lestamento. Niesius codicem uidit et quaedam contulit; librum IV 

totum exeussit Iohannes Droysen; initium addidit usque ad ὃ 84 
Antonius Soglianus Neopolita. 

15. codex bibliothecae Oxoniensis Bodleianae Barroceianus 
nro. 151 chartaceus foliorum 315 saeculi XV in fine mutilus. insceri- 
bitur qAevíov ἰωσήτιου τιερὶ ἁλώσεως ἰουδαίας xai τῆς ucyaAug 
γόλεως λόγος α΄. διαλέχτῳ καὶ φράσει ἑλληνίχη. desinit in uerba 
αὐτῷ xai διάβρωσιν ix τεεσώντων οὕτως p. 028,71). adhibitus est 
a Bernardo et postea ab Hudsono, a quibus Bodleianus (Jod. siue 
Bodl.) uocatur. 

16. codex Parisinus gr. nro. 1423 saeculi fere XIII membrana- 
ceus foliorum 192?) continet bellum Iudaicum et Iosephi uitam 

(uide praef. uol. III p. XI). praemissum est folium unum saeculi 
fere XV, in euius pagina altera quaedam ex Ant. Iud. libro III 
seripta sunt. (zooeurov δὲ ἑορτὴν μωυσῆς I p. 179, 12 — χρύσεα 
στάντα ὑπῆρχε p. 188, 6). belli Iudaiei libris singulis praece- 

dunt argumenta; in margine ascripti sunt numeri capitulorum et 

multa adnotamenta ex textu excerpta. hoe et insequentibus Parisinis 
usus est Hauerkampus; postea inspexit Niesius. 

17. codex Parisinus gr. nro. 1426 chartaceus saeculi fere XV. titu- 
lorum et subseriptionis locus rubrieatori uacuus relietus nec expletus 
est. argumenta non extant. 

18. eodex Parisinus gr. nro. 1427 membranaceus saeculi fere XII 
foliorum 267. in duobus primis aliunde agglutinatis extant preces 

manu saeculi fere XI exaratae. continet belli Iudaici libros I II 
IIL IV V VII; nam liber VI et librorum V et VII partes uicinae ex- 
eiderunt post fol. 241, quod desinit in uerba τὴν τρίτην δὲ ἔλαχον 
p.904,8. infra in margine manus saeculi fere XV adnotauit λείστουσιν 

ὃ 
τέτρα τιέντξ, siquidem recte litterae paene euanidae dispectae sunt. 

- Ω αὖ Ὁ Ω 2 ^ € ΄ ἀρχὰς 2 , 

insequens fol. 242 incipit a uerbis eic τὰς δωμαίων ooyac ἕμττεσωών" 

1) uide catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Dbodleianae partis I 
uol. I (ed. Coxe Oxonii 1853) p. 264. 2) de his et ceteris libris Parisinis 

uide catalogum codd. mss. bibl. Reg. II 316 sq. 
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ἡ δὲ éxeívov, quae sunt p. 576, 3. desinit fol. 267 ἐστοχασάμην. τέλος 
τῆς ἁλώσεως ἰωσήπου. δόξα τῶ συνεργήσαντί μοι Qo δι᾿ εὐχῶν 
τοῦ πατρός μου καὶ τ εκ] δελφρῶν μου πληρῶσαι ταύτην τὴν βίβλον. 
subseriptionem iterauit manus saeculi fere XV aliaque adiecit lectu 
perdiffieilia. singulis libris praemissa sunt argumenta adiectis nu- 
meris, qui textui quoque ascripti sunt. in margine extant haud pauea 

adnotamenta, praecipue interpretamenta et indices rerum. codicem 
Marburgum transmissum inspexit Niesius et partem contulit. 

19. eodex Parisinus gr. nro. 1428 chartaceus saeculi fere XIV 

continet belli Iudaici libros VII in foliis 1—162, deinde Luciani dia- 
logos aliquot. singulos Iosephi libros argumenta praecedunt. in 
margine extant adnotationes. ad V 235 ascriptum est tetragrammaton 
hebraicum eodem modo quo in C. Niesius inspexit. 

20. codex Parisinus gr. 1429 saeculi fere XI membranaceus, 
mutilus et multis locis tam detritus, ut litterae paene euanuerint. 

insunt in eo libri II et IV partes totusque liber III hoe ordine: p. 1. 2 
yovv z)59oc (p. 162, 16) — Σίμων τις (p. 165, 10); huius tamen folii 
pars inferior abscissa est, ut uerba ἔργα (p. 163, 15) — σχεδασϑέν- 
τῶν (p. 163, 22) et μάχοντο (p. 165, 3) — τες (p. 165, 10) praeter 

paucas reliquias non extent. p. 3—12 μέρους εἶχον (p. 233, 2) — 
ἔπειτα (p. 246, 12); p. 13—14 τοῖς ἄλλοις (p. 176, 7) — ἔξεστι 
(p. 179, 15); p. 15—18 οὐδὲν ἐπαμύνοντας (p. 384, 18) — τὸ μὲν 
zdv&vov καὶ (p. 390, 1); p. 19—30 ἐβάρει ταῖς εἰσφοραῖς (p. 206, 9) 
- προσδέχεσϑαι p. 230, 9; p. 37—44 τῶν βασιλικῶν (p. 165, 10) 
— αἱρέσεως οὐδὲν (p. 176, 7); p. 45—48 πρότερον (p. 192, 18) — 
xci Κούμανος δείσας (p. 198,5); p. 49—130 τὴν χώραν (p. 246, 12) 
— παρέδοσαν (p. 355, 2). haec ultima codicis uerba (IV 61 ἐσειλε- 
λοίπει --- τταρέδοσαν) ita exarata sunt, ut fieri solet in fine libri 

aut operis, ut paginae spatium quoquo modo expleatur. codicis 

tamen ipsius non hune fuisse finem certum est, quoniam ex inse- 
quentibus libri IV partibus extant paginae quattuor (p. 15—18). cur 
igitur paginam 130 illo modo desinere uoluerit, causa non apparet. 

extant igitur in codice haee: libri II p. 162, 16 — 179, 15 praeter 
folii primi partem exceisam, p. 192, 18 — p. 198, 5, p. 206, 9 — p.230, 9, 
p. 233, 2 usque ad libri II finem, deinde liber III totus, libri IV 
denique initium usque ad p. 355, 2 et p. 384, 18 — 390, 1.  sin- 
gulis libris praemissa sunt argumenta. in margine ascripti sunt 
numeri capitum et uariae lectiones. pauca correxit manus prima. 
codiee usus est Cardwellus, apud quem R audit, dein Niesius uidit 
et quaedam contulit. 
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21. eodex bibliothecae Parisinae Coislinianus nro. 131 1) bom- 

bycinus foliorum 25$, paullo ante annum p. Chr. 1381 exaratus, initio 

et fine multisque aliis locis mutilus, quos restituit manus saeculi XV. 

in folio 1 et 2 extant excerpta ex losephi contra Graecos libro 
spurio et quae in Antiquitatibus Iud. de Iesu Christo et lohanne 
baptista traduntur. titulus abest; desinit p. 591, 1 in ἡ πιαρασχευὴ. 

lectiones ex eo excerptas dedit Hauerkampus. 
22. codex Philippicus?) bibliothecae Thomae Phillipsii equitis 

saeculo fere XII seriptus membranaceus. continet belli Iudaici libros 
integros cum testimonio Christiano; exeiderunt p. 138,22 ϑύσεσϑαι — 
141, 2 ozéovocVev, quae postea suppleta sunt. correctorem habuit 

recentiorem. nunc uidetur esse Sheltenhamii. totum exeussit Card- 
wellus deditque signum T. 

23. eodex Redigeranus bibliothecae urbicae  Vratislauiensis 

nro. 283?) chartaceus foliorum 266 saeculi fere XV. continet belli 

Iudaicilibros integros; abest libri I titulus; in fine subseribitur δόξα 

τῷ ϑεῶ" δόξα τὴ ϑεοτόχω, ἡμῶν δόξα σοι. desunt p. 24, 16 eadem 
aique in Berolinensi, sed suppleta non sunt; deinde duo loci 
p. 39, 22 — 44, 18 et 63, 19 — 68, 14 inter se commutati sunt, quod 
in margine manus prima eodem modo adnotauit, quo in Berolinensi 

faetum esse diximus (p. XII). usus est hoe codice Hudson; deinde 

Marburgi habuit Niesius. 
24. codex Rostgaardianus, qui nune est Hauniae in bibliotheca 

regia maiore ueteris fundi nro. 1569 chartaceus saeculo ut uidetur 

XIV exeunte exaratus. continet bellum Iudaieum totum. inscribitur 
φλαυίου ἰωσήτιου τεερὶ ἁλώσεως ἰουδαίας καὶ τῆς μεγάλης πόλεως 
λόγος « διαλέχτω xol φράσει ἑλληνιχῇῆ. adiectum est testimonium 
Christianum et mensium tabula. correctores fuerunt duo. in margine 

aliquot capitulorum extant numeri. usi sunt Hudson et Hauerkampus; 
alia nuper excerpsit Niesius. librum primum excussit Hauenius 3). 

25. codex Vaticanus gr. 953 chartaceus foliorum 339 saeculi XV. 
inseribitur: ἐἰωσήτιου φλαουίου τιερὶ ἁλώσεως. desinit in uerba zoíveu 
ἀτιολελειφϑῶ p. 624, 13 reliquis euanidis. inspexerunt Niesius et 

À. Mau. 

26. codex Vaticanus gr. 984 scriptus anno p. Chr. 1354, de quo 
dietum est in praefatione uol. I p. XXI. bellum Iudaicum incipit 

1) Montfaucon biblioth. Coisliniana p. 202. 2) uide Cardwelli praefationem 
VII. 3) catalogus codicum Graecorum qui in bibliotheca urbica Vratis- 

lauiensi adseruantur (Vratisl. 1889) p. 68. 4) ut dixit Carolus Graux (archives 

des missions scientifiques, 3. série, vol. VI (Paris 4880) p. 474). 

Iosephus VI, b 
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fol. 186". singulis libris praemittuntur argumenta, absunt a solo libro 
primo. inspexerunt Niesius et A. Mau. 

27. codex bibliothecae Vaticanae inter Vrbinates gr. nro. δῦ 
saeculo fere XIII exaratus membranaceus foliorum 245. incipit 
ἰωσήττου ττερὶ ἁλώσεως λόγος ἃ; desinit antiqua manus p. 626, 6 
in ἀποστείλας; nam ultima folia interierunt, quae suppleuit manus 
saeculi XV. multas correcturas intulerunt duo ut uidetur correetores. 
interpretamenta et uarias lectiones margini aseripsit manus recentior. 
inspexerunt Niesius et Augustus Mau. 

28. eodex bibliothecae Venetae Marcianae!) gr. nro. 382 mem- 

branaceus foliorum 254 saeculo XV exaratus. initio lacunas habet 
complures; desinit paullo ante finem in ἀναγνωσομένοις xoívew ἄττο 
(p.628, 13). Niesius uidit et locos quosdam inspexit. 

29. eodex bibliothecae Caesareae Vindobonensis?) histor. gr. 
nro. 18 chartaceus formae maioris foliorum 126, saeculo XV seriptus, 
initio et fine mutilus. incipit p. 77, 13 roezouevoc, desinit p. 523, 22 

ϑαυμασιώτερον οὔτε τοῖς. bibliothecae Caesareae inlatus est a 
Busbeekio, quare Busbeekianus uocari solet ab Hudsono. deinde 
quaedam euoluit Isidorus Hilberg. 

30. codex Hennebergensis, de quo dietum est uol I p. XXIJ, 

uol. III p. XII. belli Iudaiei in eo sola supersunt folia duo extrema 
(p. 620, 14 εἶναι v0. — 628, 15 ἐστοχασάμην. τέλος τῆς ἰωσήπου 
ἰουδαϊχῆς ἁλώσεως). 

91. eodex bibliothecae Parisinae Coislinianus nro. 228 3), in 
quo belli ludaici inest unus quaternio octauus membranaceus 
saeeuli XI, quo continentur p. 165, 5 ἐν δὲ Σεεφώρει — p. 192, 10 
ὑπολαβὼν ὃ Πετρώνιος. in margine habet capitum numeros. Niesius 

contulit. 

Hi sunt codices, qui nobis innotuerunt. extant praeterea Fwcerpta 
ex bello Iudaieo uario modo instituta. quorum antiquissima et 
optima sunt ea quae iussu Constantini imperatoris porphyrogeniti 
faeta titulo σεερὶ ἀρετῆς xoi καχίας tradita sunt in codice Peiresciano 
Turonensi?£), in quibus quattuordecim sunt loci ex bello Iudaieo 
deprompta. haec cum editione Bekkeri contulit discrepantiasque 

1) graeca d. Marci bibliotheca (ed. Zanetti) p. 183. 2) uide Lambeccium 

commentariorum de Aug. biblioth. Caesar. VIII p. 86. 3) uide Montfaucon, 

bibliotheca Coisliniana p. 251. 4) de quo nuper disputauit Büttner- Wobst 

Berichte der k. sáchs. Gesellschaft d. Wissensch. zu Leipzig 1895 p. 261 sq. 
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edidit Iulius Wollenberg ἢ)» quo nos usi sumus. eiusdem et aetatis et generis reliquiae sunt unius evcerpti Poliorcetici (p. 297, 4 — 900, 4), quod extat in codice Parisino suppl. gr. 607, unde primus protulit C. Wescher?), denuo contulit Niesius. 
Alia sunt excerpta codicis bibliothecae Regiae Neapolitanae III B 18 bombycini saeculo fere XIV Scripti, qui in praefatione uol I p. XXX memoratus est. insunt in eo excerpta ex Iosephi antiquitatibus et bello Iudaico, quorum haee incipiunt fol. 77 τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις p. 176, 7; sequuntur alia ex reliquis libris petita. excerptum primum (p. 176, 7 — 186, 13) contulit 

A. Mau. 

Plura ex bello Iudaieo excerpta sunt in codice bibliothecae Am- 
brosianae Mediolanensis E 9 superiorum bombyeino saeeulo fere X1II 
exarato miseellaneo. excerptorum initium nunc recisum est; incipiunt p. 9, 18 ὀδυρμῶν ἐτειχρατεῖν, desinunt in finem libri septimi adiecta 
subseriptione ἐνταῦϑα γιξτσλήρωται διὰ τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ χὺ τὰ ἑπτὰ βιβλία περὶ τῆς ἰουδαίων ἁλώσεως φλαυΐου ἰωσήτιου. post subseriptionem eum superesset spatium, librarius alia excerpta 
addidit. 

Praeter haee uaria ex Iosepho excerpta in bibliothecis passim extant. uelut saepius separatim exscripta est oratio Agrippae regis ex libro 1L 345sq.; sed talia recentiora omittenda erant. 
Ex magno eodieum numero alisque testimoniis satis perspi- 

citur, quanto studio eum cetera losephi opera tum bellum Iudai- 
eum leeta sint. quare ut etiam eis qui Graece nesciebant usui esset, factae sunt uers/ones Latinae, quarum extant duae. altera uulgo dieitur Zegesippi, quod nomen quamquam falsum est tamen quoniam et usu inueterauit neque incommodum est nos quoque 
retinuimus. re enim uera Hegesippi siue Egesippi nomen corruptela 
ortum est ex Zosepi aut losippi, quod in antiquissimo codice 
Ambrosiano aliisque extat ?). quis uerus auctor sit huius uersionis, 
non constat; in Ambrosiano aliisque codicibus Ambrosio episcopo 

1) recensentur LXXVII loci ex Flaui losephi scriptis excerpti ( programme d'inuitation de l'examen public du collége royal frangais, fixé au 39 sep- tembre 1871.) p. 21—33. 2) Poliorcétique des Grecs p. 338. 3) in codice Ambrosiano in secundi libri titulo Egesippi à correctore ex losippi factum est. in codice Neapolitano lat. V F 34 saeculi IX Hegesippi nomen ne extat quidem, libro autem tertio subscribitur: explicit. historiarum iosepi liber tertius incipit eiusdem liber quartus. contulit (i. e. contuli). 

b* 
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Mediolanensi tribuitur!). quod non recte tradi Ambrosiumque huius 

uersionis auetorem haberi non posse demonstrare conatus est 

Friderieus Vogel?) sed argumentis utitur parum firmis satiusque 

erit interim traditam memoriam retinere. ceterum nostra minus 

interest, a quo losephus in latinum conuersus sit, quam qua 

ratione quaue fide, de qua infra dicetur. codiees Hegesippi extant 

haud pauci; nam saepe cum antiquitatibus Iudaieis in unum eorpus 

coniunctus est. solum Hegesippum exhibent duo libri uetustate in- 

signes, codex Ambrosianus?) C 105 infer., euius pars antiquior sae- 

euli est fere VII, recentior VIII, et Casselanus olim Fuldensis saec. 

VIII aut IX. seriptus, quo usus est Weberus !). Ambrosianum librum 

Niesius contulit iussu academiae Vindobonensis. 

Praeter Ambrosium extitit alius interpres fere aequalis, qui quis 

fuerit non magis eertum est. uersio tamen quam feeit eiusmodi est, 

ut Josephus latinus recte diei possit, cum totum bellum ludaieum 

exhibeat aecurate et eum fide in latinum translatum. extitit aetate 

Cassiodori, qui eam dicit?) ab aliis Hieronymo ab aliis Ambrosio, 

ab aliis Rufino ascribi; et quoniam neque Hieronymo neque AÀm- 

brosio tribui potest, hodie plerumque Rufini nomine ornatur. ea 

igitur ad hos libros recensendos magni est momenti. facta est ab 

homine artis latine loquendi perito et ab oratorum studiis haud 

alieno. ars ea est, quae deceat aequalem Ambrosii et Hieronymi, 

longeque praestat barbariae eius, qui postea Cassiodori aetate 

antiquitates ludaicas transtulit. — losephi latini codiees innumeri 

sunt nec per medium aeuum fere ulla bibliotheca fuisse uidetur, 

in qua non fuerit. nos habuimus praeter editiones primum 

codicem Vaticanum lat. nro. 1992 omnium fere antiquissimum, 

saeculo nono exaratum, eui inscribitur Aistoriarum losephi libri 

numero Vll liber prümus incipit feliciter. hune contulit Augustus 

1) Ambrosius episcopus de graeco transtulit in latinum. ante librum 11 

extat in codice Ambrosiano. in codice Laurentiano plut. 66,1 saec. XI, qui 

Neapolitano persimilis est, subscribuntur: eaplicit. liber hystoriarum. egesippi 

hierusolimitani ezcidi a beato ambrosio de greco sermone in latinum translatum 

decenter. 2) de Hegesippo qui dicitur Iosephi interprete. dissert. inaug. 

Erlangen 1880. cf. Weberi Hegesippum p. 389. 3) uide Reifferscheidium 

Sitzungsberichte der k. Akademie zu JWien 61 (1871) p. 413. 4) Hegesippus 

de bello Iudaico ed. C. F. Weber. Marburgi 1564. p. 401. 5) de institut. 

diuin. litt. 17; uide Iosephi uol. I praef. p. XXVII; nam Cassiodorum non de 

Hegesippo loqui, sed de uersione ea, de qua nunc agimus, inde apparet, quod 

Iosephi historiam in septem libros diuisam esse ait; Hegesippus enim quinque 

libros confecit. 
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Mau totum praeter libri VI partem, quam excussit Iulius Stender. 
codex multa optime tradit; non desunt tamen et corruptelae et 
interpolamenta grauiora. bene igitur accidit quod alium habui- 
mus testem codicem JAerolinensem Lat. nro. 226 anno p. Chr. 1159 
exaratum, qui ut Vatieano neque aetate nec uirtute par est, ita 

non paucis mendis caret, quae Vaticano adhaeserunt.  Beroli- 
nensem totum excussit Carolus Boysen. uersio latina id proprium 

habet, quod Iosephi libros paullo aliter diuisit ae codices Graeci; 
nam liber quartus desinit p. 390, 1 in xexíac; insequentia ἀλλὰ γὰρ 
τὸ — 433, 17 effieiunt librum quintum; deinde liber sextus in 

Latino idem est qui in Graecis quintus, liber septimus Graecorum 

sextum et septimum una comprehendit. quod cur mutatum sit, 
neseitur; neque enim dubitandum uidetur quin ea diuisio, quam Graeci 
codiees dant, genuina sit. 

Versioni Latinae aetate suppar est £ransíatio Syriaca libri 

sexti, quae extat in uersionis Syriacae ueteris testamenti Peschitta 
uoeatae eodice Ambrosiano saeculo fere VI exarato, quem nuper 

edidit Cerianius !) apparet igitur uersionem sat magnae esse uetu- 

statis. Iosephi liber sextus in fine codicis extat post quartum 

Maecabaeorum librum sie inscriptus: de ultimo Hierosolymorum 

excidio. huius partem priorem ex Cerianii editione iterauit uersionem- 
que Germanieam addidit Kotteckius?), qui putat nos habere partem 
eius libri, quem Iosephus antequam bellum Iudaieum Graece con- 
seriberet, uernaeulo sermone ediderat. quae sententia quam non 

sit probabilis, reete dixit Theodorus Nóldeke?) ; nihil enim certius esse 
potest quam Graeeam losephi historiam a Syro translatam esse *), 
quod eum aliis loeis demonstratur, tum elucet p. 524, 24, ubi Iosephus 
dedit ἀδελφοὶ δύο, τταῖδες doi, Σίμων τε καὶ Ἰούδης, Syrus uero 
eum aliis duo nomina in unum contraxit Arszmon, quod fieri non 

potuisset, nisi habuisset uerba graeca eo quo nune sunt ordine 

eolloeata. ceterum eo quoque peccauit Kotteekius, quod interdum 

uerba Syriaca minus diligenter interpretatus est et, id quod maxime 

eauendum fuit, non tam Syriaca uerba quam Graeca uulgati textus con- 

1) prodiit Mediolani annis 1876—15$80. 2) Das sechste Buch des bellum 
Judaicum — übersetzt und kritisch bearbeitet — von Heimann Kotteck (Inau- 
guraldissertation von Leipzig), Berlin 1886. 3) Literar. Centralblatt 1886 

Nr. 26 p. 881 sq. 4) probabile est numquam totum bellum Iudaicum 

Syriace extitisse, sed id solum egisse Syros, ut excidii Hierosolymitani haberent 

historiam, quae losephi libro sexto continebatur, cum uetere testamento con- 

iunctam. 
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uertit, et ne in nominibus quidem transeribendis maiore diligentia 
uersatus est. quod eum iam dixisset Nóldeckius, confirmauit Petrus 
lensen, eui ea debentur, quae praeter Kotteckium ex Syro excerpta 
sunt. ceterum Syrus ille quisquis fuit, mediocriter fuit doctus nee 
nimis diligentem operam nauauit, nee raro losephi uerbis parum 
intellectis aut omittendo aut ariolando suam imperitiam celare 
studuit. 

Denique Moskouiae extare dieitur Iosephi et antiquitatum et 
belli Iudaiei wers/o Slauica, de qua litteris Niesio missis seripsit 

C. E. Gleye, qui bellum Iudaicum rettulit paene totum superstes esse, 

antiquitates autem et excerptas esse et interpolatas. plura de hae 
uersione non innotuerunt, et apparet eam ante saeculum undecimum 
confectam esse non posse. aliquando hae uersione euulgata speran- 
dum est nos fore edoctos, qualem Iosephum habuerit. 

Praeter codices et exeerptores et uersiones antiquas ad resti- 
tuenda Iosephi uerba usui esse possunt ea quae scriptores antiqui 

ex eo excerpserunt aut mutuati sunt, quorum testimonium ut non 
imprudenter adhibendum est, eum saepe scriptores ea quae ex 
aliis sumpserunt immutent, ita interdum permagni est faciendum 
superatque uel antiquissimorum eodicum auctoritatem. primus igitur 
ex Iosepho plura sumpsit Porphyrius Platonicus, qui in librum de 
abstinentia IV 11—13 (p. 245 sq. Nauck) bell. Iud. II 119—159 
paucis omissis transtulit. deinde sequitur Eusebius, qui uiginti locos 
in historiam ecclesiasticam assumpsit, duos in demonstrationem euan- 
gelicam. unum loeum eonclamatum VI 193—214 de matre quae filium 
comedit, ut famem toleraret, qui quidem etiam ab Eusebio receptus 
est, exseripsit Johannes Chrysostomus. 

Breuiores sententiae receptae sunt in parallela saera ἃ Johanne 
Jamasceno aliisque colleeta. denique non pauca extant apud 
Suidam, quorum magna pars ad excerpta Constantiniana redire 
uidetur. praeterea adhibendus erat Jiber poliorceticus:), in quo Iotapa- 
torum obsidio (III 229sq.) narratur ex losepho. neque omitten- 
dus est Georgius Syncellus, qui in chronicis p. 560sq. Iudaeorum 
res narrat maxime secutus belli Iudaiei librum primum. et quoniam 

1) ueluti p. 529, 21 non Keranis in Syr. est, sed Aeranos, et p. 524, 19—21 
sic uertit Kotteckius: Malachias, luda Mertons Sohn und lakob Sosas Sohu: 
von den Zeloten zmei Brüder Arsimon und Iuda; sed re uera haec dicit Syrus: 
Malachias eí filius Metronis (sic) et Iudas et Sosa et filius Iacobi et eo zelotis 
duo fratres, Arsimon et Iuda. 2) Porphyrii hoc loco usi sunt Eusebius 
Cedrenus et Suidas. 4) Veterum Mathematicorum opera (Parisiis 1693) p. 317. 
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Syneellus non ipse Iosepho usus esse uidetur sed antiquiores auetores 
Eusebium aliosque compilasse, satis antiquum habemus testem. dein 

memorandus est Johannes Zonaras, qui belli Iudaiei historiam ex 
Iosephi libris tertio et sequentibus exeerptam in historiarum epi- 
tomam (uol I p. 523—561 ed. Bonn.) recepit. denique ZAotíus in 
bibliotheea (cod. 47 p. 11 Bekker) Iosephi bellum Iudaicum se le- 

egisse testatus pauca ex eo excerpsit. 

$3 de codicum generibus. 

Inter tot codices ad hane editionem parandam eos potissimum 
adhibuimus, qui primi nominati sunt, Parésinum (P) et Ambrosianum 
(A) et Marcianum (M) et Laurentianum (L) et Vaticanum (V) et Ro- 

manum (R) et Vrbinatem (C), qui et antiquissimi fere sunt et omnium 

tamquam antistites haberi possunt; reliqui enim eum eis ita consen- 

tiunt, ut nihil fere noui praebeant. quod igitur de septem primis 
dieetur, etiam de reliquis dietum erit. de illis igitur praecipue 
disputandum est; de ceteris quae necessaria uidebuntur postea ex- 
ponentur. 

Ae primum Iosepho id aecidisse probabile est, quod fere oim- 
nibus antiquis seriptoribus; nam eum aliis corruptelis tum lacunis 

quibusdam, quae omnium testium eommunes sunt, omnes libros et 
interpretem Latinum ex uno fonte deriuatos esse intellegimus. pri- 
mum enim p. 391, 6 uerba τὸ ἱερόν, πιεριϑέντες δ᾽ αὐτοῖς ὥστιερ 
ἐτεὶ σχηνῆς et paruo spatio intermisso !) p. 393, 1 uerba xal μὴ δο- 
ϑῆναι μετὰ τῶν ὕτελων αὐτοῖς ἑτοίμην τὴν ab omnibus libris seriptis 
et interprete Latino abesse aut olim afuisse?) uidemus, suppeditari 
autem a P aut PA in adnotatione marginali; ea enim genuina esse 
et a Iosepho scripta, tam apertum est, ut uel caecus uideat. iam 

uero eum loco priore exeiderint litterae 90, altero 37?), tot autem 
elementa capere soleant singuli uersus in uoluminibus antiquis 4), 

apparet utramque laeunam inde ortam esse, quod codex archetypus 
unius uersus iacturam fecerat. quae exciderunt in unius exem- 

plaris margine postea suppleta sunt et nune in margine codieum PA 
extant. alia est lacuna codieum omnium p. 411, 14, ubi Nero tre- 

1) quod eius modi est, ut fere sexaginta uersus litterarum tricenarum qui- 
narum capiat. 2) quod dicitur propter Marcianum et Neapolitanum, in quibus 
priora recte extant, quae a grammaticis ex margine in textum delata esse uiden- 
tur. 3) aut siquidem z; unius litterae spatium complere ponimus, 34 litterae. 

4) uide 7A. Birt, das antike Buchmesen. p. 1948sq. 
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decim annos dies octo imperasse dicitur; sed addendi erant octo 
menses, quae sine dubio fraude librariorum exciderunt; nam in 

ceteris huius modi numeris Iosephus satis aceuratus fuit!). alia 

in omnibus libris traditur corruptela haee p. 561, 12sq.: τόπος 
τ᾽ ἐπὶ τῆς πόλεως οὐδεὶς γυμνὸς ἦν, ἀλλὰ πᾶς λιμοῦ νεχρὸν εἶχεν 
ἢ στάσεως χαὶ ττεττλήρωτο νεχρῶν ἢ διὰ στάσιν ἢ διὰ λιμὸν ἀπο- 
λωλότων 32). ubi eadem sententia tam moleste iteratur, ut dubium non 

sit, quin reete Cardwellus uerba xai zcezAQowro — ἀπτολωλότων 
eiecerit; neque enim credibile est Iosephum se ipsum interpretatum 

esse. quod eum in omnibus libris interpolatum sit, iam archetypo 
adhaesisse uidetur. indidem deriuanda sunt alia uitia?), imprimis 
nominum quorundam eorruptelae. uelut p. 90, 5 in omnibus traditur 
Βεγτίδιος, sed non Ventidius sed Didius memorandus erat, ut eum 

alii rerum scriptores docent tum Iosephus ipse Ant. Iud. XV 195 2); 
Ventidius igitur ex praecedentibus, ubi saepius memoratur, a libra- 
riis huie loco inlatus est, quem ita adamarunt, ut eum etiam p. 582, 2 
extare maluerint pro Petilio?). haee sunt eorruptelae non tam in- 

curiae librariorum tribuendae quam arbitrio hominum mediocriter 

doctorum, quorum manibus Iosephus tractatus est. similiter p. 246, 7 

extat apud omnes Ζαβουλών, quod reuera est Χαβουλών ὃ). deinde 

memorabile est nomina quaedam ex uetere testamento petita talia 
dari, qualibus postea usi sunt scriptores Christiani, uelut p. 486, 19 

habemus 54ggoacu 7), p. 487, 20 Σεγναχηρείμ5), p. A88, 10 Σεδεχίας, 

p. 526, 10 Teyovíac?), sed in antiquitatibus alia extant haee: “4βρα- 
μος, Σενναχήριβος, Σαχχίας, Ιωάχειμος, quare suspieio oritur his 

aut similibus usum esse losephum etiam in bello Iudaico 10), illa 
uero ab interpolatoribus ei esse obtrusa, praesertim eum nomen regis 

1) uide Zermes 28, 208 sq. 2) eadem uertit Latinus neque alia habuisse 

uidetur interpres Syrus, quem priorem sententiam omittere et ita uertere docuit 

P. Iensen, tamquam habuerit ἀλλὰ πεπλήρωντο (nam pluralem ponit) νεχρῶν 

ἢ διὰ στάσιν ἢ διὰ λιμὸν ἀπολωλότων. 3) uelut non recte intellexe- 

runt librarii uerbum χοῦν p. 348, 14, ubi quod esse debebat ἔχου traditur 

éqov, et p. 562, 10 ἔχου factum est ἐξου, denique 595, 19 χοῦσι in τυχοῦσιν 
abiit. 4) quamquam hic quoque Didii nomen corruptum est. 5) unus 

Latinus ibi uerum seruauit. 6) χαβουλών traditur in codicibus deterioribus 

p. 219, 4, ubi meliores itidem ζαβουλών exhibent. ceterum etiam cont. Ap. L 110 

cod. Laur. et Lat Ζαβουλών dant, solus Eusebius uerum retinuit. cf. Ant. Iud. 

VIII 142. uit. 213. 1) ᾿ἀβράαμος LC, quod ex *Aggecg factum uidetur. 

8) Σενναχήρειμος C. 9) etiam p. 452, 18; 453, 14; 569, 20 et 22 optimi testes 

exhibent ó&ó h. e. δαβίδ aut δαυΐδ, non “αυίδης. 10) quare memorabile est quod 

p. 486, 17 Latinus non Nezaoc tradit, quod nomen uulgare est, sed Nechias, idemque 

p. 569, 20 et 22 regem Dauidem miro modo dat Zeobium aliis inauditum. 
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Aegyptii, quod simul extat p. 569, 10 ᾿“σωχαῖος 1) a uulgari longe 
distet. 

Haee igitur sunt uitia, quibus omnes codices inquinati sunt. 

ceterum saepe testes in diuersas partes abierunt; cum enim, ut fieri 
adsolet, in quibusdam eodieibus non pauci loci corrumperentur 
aut interpolationibus afficerentur, corrupta deinde a correctoribus 

temptarentur, alii uero Iosephi uerba integra retinerent, uariae obortae 

sunt diserepantiae. quod quo modo faetum sit, uno maxime loco 
illustrari potest, qui est p. 465, 8, ubi in descriptione templi haec 

edebantur: γογνορροίοις uiv δὴ καὶ Aermooic v) στόλις ὅλη διείργετο, 
γυναικῶν δὲ ἐμμήνοις ἀτυεχέχλειστο tradita in C et sociis. quae 
eorrupta esse apparet, primum quod ó:eíoyero minus recte dictum 
est, quod esse debebat etoyero, deinde quia inepta narrantur; mulieres 

enim menstruis laborantes non ex tota urbe excludebantur, sed 
a templo solo abesse iubebantur?). nec cum illis consentiunt ceteri 
eodiees; nam in L non διεέργετο extat, sed εἶχε τὸ διεῖργον, in VR 
τὸ διεῖργον, id quod etiam Latinus habuisse uidetur, qui uertit ar- 
cebat, ἢ. e. fere διεῖργεν; denique PAM haee exhibent: τὸ διεῖργον 
τὸ δ᾽ ἱερὸν et praeterea δὲ post γυγαιχῶν omittunt. hinc apparet 
sic Iosephi manum restituendam esse: yovooooíotg uiv δὴ xal λε- 
πιροῖς ἡ πόλις ὅλη, τὸ δ᾽ ἱερὸν γυναιχῶν ἐμμήνοις ἀτιεχέχλειστο. 

simul apparet, quo modo ortae sint uariae corruptelae; primum 
enim τὸ δ᾽ ἱερὸν mutatum est in τὸ Óreioyov, quod ut aliquatenus 
intellegi posset, additum est δὲ post γυναιχῶν. haee non modo in 

VR et Latino nune leguntur, sed etiam olim in eodieum LVRC et 
Latini communi fonte fuerunt. nam etiam quae L et C habent quam- 
uis diuersa tamen indidem orta sunt; neque enim fugit correetores 
uerba τὸ διεῖργον non bene se habere, quare in L repositum est 
εἶχε τὸ διεῖργον, in O aliisque δεεέργετο, quae sunt grammaticorum 
conieeturae. denique uerum τὸ δ᾽ ἱερὸν in solis PAM seruatum est 
ita tamen, ut alterum iuxta positum sit, ut in eorum archetypo fuisse 

τὸ OLcigyov 
uideatur τὸ δ᾽ ἱερὸν ἢ. PAM igitur omnibus reliquis uirtute praestare 

1) is est rex, qui uulgo ἃ LXX interpretibus Xovoexoc appellatur. at apud 
Iosephum Ant. Iud. VIII 253sq. Ἴσωκχος in melioribus libris traditur, quod ad 

᾿Ασωχαῖος propius accedit. 2) cf. Ant. Iud. III 261. cont. Ap. IL 103; bell. 
τὸ δ᾽ ἱερὸν 

Iud. VI 420. similia docent Talmudici. 4) possis cogitare etiam de τὸ διεῖργον; 

quod minus probabile est, quoniam mox abest δὲ post γυναιχῶν, quod cum cor- 

rupto διεῖργον coniunctum est. ceterum non raro binae lectiones eodem modo 
coniunctae in PA reperiuntur. 
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uidetis, ceteros autem et corruptos et a grammatieis refietos esse. 
iam uero quam hie cernimus codicum rationem, eandem per omnes 
fere belli Iudaici libros habemus, quae nune exponenda est. 

Facile enim intelleges duo maxime codicum genera esse discer- 
nenda, quorum alterum continetur codicibus P et A, qui quidem inter 

se plerumque eonsentiunt; alterius generis sunt maximeque a PA 

diuersi VR et C. deinde medium quendam inter utrosque locum 
obtinent primum M, qui ut saepe cum PA concordat ita non raro 
ab altera parte stat, deinde L, qui in libro primo et parte secundi 
eum VROC consentire solet, abhine tamen pluriens eum. PAM facit, 

praeterea autem multa habet singularia. haud absimilis est condieio 
eodieis C, qui plerumque eum VR coniunetus est aut ab eis pendet, 

interdum uero cum PA facit; sed is quoque haud raro neutram partem 
sequitur aut solus aut comite L. denique Latinus saepe generi priori 

se addixit, saepius alteros sequitur, interdum uero peculiaria habet 
aut eum L aliisue communia. 

Inter haee autem quae diximus genera sine dubio praestantius 
id est, euius sunt codices PA adiunctis saepe M aut L aut Latino, 

id quod tam perspicuum est, ut iam Cardwellus !), qui primus Pa- 

risino usus est, eius uirtutem agnouerit; deinde pluribus exemplis 

demonstrauit Destinon ?), nec fugit Herwerdenum, eum in Mnemosyna 

Bataua noua?) codieum A et M leetiones a se excerptas ederet. nam 

horum codieum uirtus tanta est, ut eos recensionis huius fundamenta 
habuerimus neque ab eis discesserimus nisi rarius et re saepius me- 

ditata. sed quamuis magna sit eorum praestantia, tamen neque 
a corruptela neque ab interpolatione fuerunt liberi; quare alterum 

quoque genus interdum meliora seruauit. sunt denique loci, ubi 

ualde dubium sit, utrum genus meliora tradat; nee deest ubi et 
nos in diuersas sententias abierimus et fortasse alii, qui postea in 

Iosephum inquirent, discessuri sint. 
Nune ea quae disputata sunt exemplis quibusdam illustrentur. 

primum igitur nomina quaedam in solis PA reete traduntur, uelut 
I217sq. exhibent ἤϊοῦρχος, cum in ceteris omnibus et Graecis et 

Latinis sit Π]άρχος, quod quidem etiam in Antiquitatibus Iudaieis ab 
omnibus falso traditur; nam Q. Staius Mureus uiro illi nomen erat. 
similiter p. 317, 8 antea edebatur Σέξτος vic KeoecAioc, quod est 

in MVRC 42). sed reete Mommsenus 5) uitium subesse suspicatus est; 

1) uol. II praef. p. VII. 2) de Flauii Iosephi bello Iudaico recensendo, 
Kiliae 1889. — 3) πο]. XXI p. 236 sq. 4) Περέλλιος dant R et Lips. 5) ephe- 
meris epigraph. IV 499. 
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Cerialis enim ut Iosephus ipse tradit non tribunus erat, quod est 
χιλίαρχος, sed legatus legionis, nec potuit, cum paullo ante (p. 315, 9) 

memoratus sit, diei Σέξτος τις. bene igitur accidit, quod PA cum 

L et Lat non Κερεάλιος tradunt, sed Καλονάριος, quod sine dubio 
recipiendum est. apparet autem Cerialis nomen a librariis repositum 
esse ex eonieetura. similiter etiam p. 39, 7 ex PA Iosepho reddi- 
dimus ZeooviavQ, cum reliqui omnes et codices graeci et Latinus 
eum Hegesippo habeant XeogoviAío, quibuscum consentiunt Ant. Iud. 
XIV 92 libri omnes. sed cum PA facit Syneellus (p.567 Bonn.), et 
si reputaueris Seruilium !) nomen librariis graecis multo tritius fuisse 
quam Seruianum, probabile uidebitur, illud ex hoe corruptum aut 
ex Antiquitatibus ascitum esse?). quare paullo supra p. 24, 20 erra- 

tum esse uidetur, quod ex VRC restitit uulgatum εἰς Kava χώμην, quam- 
uis firmetur Antiquitatum auctoritate; nam PAML eum Lat et Hege- 
sippo εἰς “νὰν χώμην tradunt, faeile autem 'Zvà» in Keva tritissi- 
mum nomen corrumpi poterat 5). 

Memorabilis alius locus est p. 36, 15, ubi antea edebatur zcv 

τούτῳ Σχαῦρος εἰς τὴν doogiav ἐμβαλὼν τῆς uiv Πέτρας εἴργετο 
ταῖς δυσχωρίαις, ἐπόρϑει δὲ χαὶ τὰ περὶ Πέλλαν, χὰν τούτῳ δὲ 
καχοταϑῶν. haee dant LVRO satis mira; quomodo enim fieri 
potuit, ut Scaurus eum Petram Arabiae oppidum peteret Pellam uastaret, 
quae neque Arabiae erat et multum distabat a Petra? quare sine 
dubio uera sunt quae exhibent PAM adsentientibus Lat et Hegesippo 
ἐπόρϑει δὲ và πέριξ “τολλὰ xav τούτῳ χαχοπαϑῶν, quae in ceteris 
libris et corrupta et reficta esse uides. 

p. 357, 11 Philippus quidam memoratur hisce: αὐτὸς δὲ ὃ Φίλιτι- 
zt06 Ἰαχίμου τινὸς ἀνδρὸς ἐπισήμου τετραρχήσαντος JMyoizma τῷ 
βασιλεῖ. hoe enim τετραρχήσαντος dedimus ex PALLat, reliqui 
codices tradunt στραταρχήσαντος, quod quamuis non ineptum 
tamen minus uerum est. laecimus enim successit patri Zamari Baby- 
lonio, eui Herodes in Batanea regionem Trachonitis uieinam admini- 
strandam dederat). et ut Pherorae Herodis fratri fuisse scimus 
tetrarehiam 5) aliamque habemus tetrarchiam Vari siue Noari,9) ita 
Zamarin quoque et filium Iacimum tetrarchae nomine ornatos esse 
ex hoe loco discimus. 

1) quare saepius apud Diodorum aliosque scriptores Seruius nomen in Ser- 
uilium abiit. 2) Antiquitatibus quoque Seruianus restituendus est. 3) simi- 

liter p. 72, 17 et 21 ex PA receptum est Θολεμαῖον non Πτολεμαῖον, quod ex- 

hibent et ceteri testes omnes et Antiquitates. 4) Ant. Iud. XVII 2554. 
5) Ant. Iud. XV 362. 6) bell. Iud. II 247. 
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Denique p. 618, 13 Eleazari uerba habes haee: xoi μόνον αὑτῆς 
μνημεῖον &zoAeízerat τὸ τῶν ἀνῃρημένων ἔτι τοῖς λειψάνοις ézoc- 
χοῦν ex PA edita; reliqui exhibent απτολείσεεται τὸ τῶν ἀνῃρηχότων 
αὐτὴν στρατόπεδον ἔτι τοῖς λειψάνοις ἐττοικοῦν, quae quidem et 
Lat habuit et fortasse Hegesippus. quae nullo modo probanda sunt, 
ut maxime demonstratur uoeabulo ?z;; reete enim dicit Eleazarus 

Iudaeos quosdam in interfectorum reliquiis etiam nune habitare, at 
diei non potuerunt etiam nune Hierosolymis esse castra Romana, 
quae recens facta urbi dirutae perpetuo praesidio futura erant. 

accedit quod non eonsentiunt eum insequentibus, ex quibus apparet 
non de Romanis sed de Iudaeis sermonem esse. ab interpolatore igitur 
eastra Romana ex ὃ 17 et 217 sumpta sunt. 

Possunt multi alii loei afferri, quibus codicum PA uirtus pro- 
betur, sed et lectoribus et chartae parcendum est et exempla tam 
abundant, ut quiuis facile reperire possit!) quare nunc eo transimus, 

ut exemplis probemus etiam alterum genus, cuius sunt VRC eum M 

aut L aut Latino, interdum meliora tradere; id quod eo magis 

demonstrandum est, quo plus tribuimus generi meliori, ut appareat, 
cur aliquotiens ab eo recesserimus. nec curanda sunt uitia leuiora 

librariorumque errores, quibus omnes codices inquinari solent, sed 
grauiores quaedam corruptelae sunt memorandae. 

Primum igitur p. 35, 16 graue habemus interpolamentum in 
PAM, qui post χατατεταγμένῳ addunt εἰσὶ δὲ νῦν χρηματίζουσαι 
λαμτυρῶς 3, quae ferri non posse et per se intellegitur et compa- 
ratis Antiquitatibus XIV 74 apparet. et uidentur ea ex margine in 
textum delapsa esse, id quod similiter aeeidit p. 98, 8, ubi πόλις 
᾿Ιρχαδίας ad Ἠλείοις ascriptum nune inter scriptoris uerba extat 

in PA, qui quidem id interpolamentum non modo semel sed bis 
tradunt; cum enim in textu habeant τὸ δὲ πόλις ἀρχαδίας ἰλίοις 

χαρισϑέν, in margine utriusque aseriptum est τὸ δὲ ἰλίοις πόλις 

ἀρχαδίας χαρισϑέν. ergo etiam in eo codice peruetusto, cuius 
diserepantiae in margine extant, haec iam paullo aliter in textum 
deuenerant?). p. 31,2 in VRC reete traditur ἰσχὺν, in PAML ἰσχὺν 

1) alia attulit Destinon (de Flauii Iosephi bell. Iud. recens. p. 884.) alia 

sunt haec casu magis quam certo consilio excerpta: p. 93, 10; 107, 1; 199, 

18q.; 228, 2; 270, 15; 379, 19; 387, 16; 392, 1; 399, 12 (ubi lacuna expletur 

in PAM); p. 425, 15; 442, 11; 466, 21; 468, 9sq.; 471, 5; 410, 18: 4S7, 7; 
496, 20; 511, 19 (ubi tamen ne PA quidem incorrupti sunt); 540, 12, 20; 543, 12; 

573,11; 583,8; 602,18. 2) quae quidem aucta et immutata etiam in C extant. 

3) eodem modo p. 104, 16 in PA Καππαδοχίαν interpolatum est, quod olim ad 

Κιλικίαν ascriptum esse uidetur. 
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ἀρχὴν 1), quorum alterum sine dubio ex margine inrepsit. similiter- 
que paullo infra u. 18 τὰ ἄχρα πρέμνα uitiose leguntur in PAML, 
reetius zroéuve in VC?); ἄχρα et in margine πρέμνα habet N, et 

idem fere communis meliorum codieum auetor habuisse uidetur. paullo 

infra p. 49, 16 ferri uix possunt quae tradunt PAM eum C et Latino 
τῶν δ᾽ ἄλλων Καίσαρος στρατηγῶν énl τιμωρίᾳ τοῦ φόνου Βάσσῳ 
συμβαλόντων μετὰ τιάσης τῆς δυνάμεως, quae et difficilius sunt 

intellectu et rem minus recte narrare uidentur; at optima sunt quae 
LVR tradunt τ. δ᾽ &. K. στρ. éri τιμωρίᾳ τοῦ φόνου μετὰ δυνάμεως 
συνελϑόντων, quae et perspicua sunt et rei gestae magis aecom- 
modata?). p. 173, 3 εἰς Π]ῆλον in εἰς MíAqvov corruperunt PA eum 
Hegesippo ἢ); p. 184, 2 ἴυγγέ τινε φυσιχῇ χαταστιωμένας editum est 
ex MLVRC ex Latino; PA 74wy: exhibent minus recte, quod si 
uoluisset Iosephus dedisset χαταφερομένας potius quam xeraozcco- 
μένας, quod ad ἔυγγα incantamentum aptissimum est. deinde 

aperte falso PAM tradunt p. 199, 7 multos Iudaeos a Samaritis occisos 
esse, eum ex eis quae sequuntur (p. 200, 7) satis constet interfectum 

esse Iudaeum unum, quod recte exhibent LVRC. p. 475, 5 in codici- 
bus melioribus fertur βάρος, quod spernendum non esset, nisi reliqui 

melius traderent βροῖϑος; amat enim losephus huiusmodi uocabula 
rariora. interdum meliorum testium error proditur hiatu; uelut ferri 
uix possunt quae p. 17, 7 in AM extant κατήει 0 λαός, et eiusdem 
paginae u. 14 ἡ ποινὴ elg τὸν ἀδελφόν; ex deterioribus igitur repo- 
nendum est χατῆλϑεν et ἡ τίσις ὃ). his aliisque locis?) non paucis 
eodiees deteriores meliora tradere apparet; quare etsi minorem 
auctoritatem habent non tamen spernendi sunt neque in edendis et 
emendandis belli Iudaici libris neglegi potuerunt. 

ὃ 4 de codicibus P et A. 

Haee de eodieum generibus diuersis dicta sunto. iam de singulis 
libris quaedam addenda sunt, et primum memorandi sunt PA, qui 

quidem plerumque ita consentiunt, ut tamquam fratres haberi pos- 

1) in A solum ἀρχὴν extat, ἰσχὺν in margine suppletum est. 2) in R 
haec interierunt. 3) cf. Ant. Iud. XIV 268. Drumannum in historiis II p. 12554. 

Gardthausen Augustus wu. s. Zeit 1 152. 4) etiam cont. Apion. II 200 2Mzzío 
in MiAgo(o corruptum est. 5) cf. p.. 345, 13. 6) alii loci sunt p. 16,1; 

49, 6; 50, 3; 73, 1; 79, 8; 135, 15; 146, 3 et 9; 222, 16 ubi cum VRO consentiunt 

ῬᾺ in margine; 249, 10; 279, 4; 285, 4; 292, 19; 291, 16; 295, 17; 301, 115; 461, 3; 

419, 24; 487, 1; 540, 1. 
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sint; nam ef aetate et scripturae genere et adnotationibus aliisque 
rebus maxime inter se similes sunt. nihilominus interdum dissen- 
tiunt; e£ quamquam rarae sunt diserepantiae grauiores, sunt tamen 
diserepantiae. uelut p. 258, 11 post Γαλιλαίας solus A addit στολ- 
λήν; p. 398, 18 ἀντικαϑισταμένων habet P. ἀντιχαϑημένων AMLVR; 
p. 379, 21 extat παρωξύνϑαι, quod P mutauit in πταρωξυνϑῆναι, 
À in παρωξύνεσϑαι). et saepe in his diserepantiis A deteriores 

sequitur, P uero meliora tradit, ut hie melioris recensionis fons 
sit purior solusque interdum uera seruauerit. insigne exemplum 

extat p. 531, 19, ubi solus P ἐν ἀγχωμάλῳ χαταλιτόντες exhibet, 
reliqui omnes ἐν ἀγχωμάλῳ τιαρατάξει χαταλιτιόντες, quae aperte 
sunt interpolatoris. p. 440, 9 solus habet recte ;zr020, at A πάλιν, 

L πτάλαι, reliqui πᾶσαι. p. 415, 3 quod P tradit στεροϑύμως melius 
uidetur quam reliquorum ἑτοίμως. p. 584, 1 solus habet τοὺς aiy- 
μαλώτους — καταχρώμεγος, reliqui omnes τοῖς αἰχμαλώτοις. deni- 

que non mediocriter placet quod p. 194, 6 omittit εἰς τὴν ἀρχήν et 
p. 606, 11 εἰς τὸ στρατόπεδον, quae interpolatorem sapiunt?) deni- 
que omittendum non est, solum P in libri primi et seeundi inscriptione 
tradere titulum a Iosepho datum (uide supra p. III). quodsi inter 

optimos P et A certamen instituendum est, palma danda est Parisino. 
sed ne hie quidem ab omni errore cauit, cum solus interdum cor- 
rupta tradat, uelut eo loco, qui supra (p. XXIII) memoratus est, 

p. 391, 6 εἰς τὸ σχῆμα corrupit in zrogoooyruo, et p. 531, 12 
post μῆχος infersit r07:0»?). praeterea monendum est interdum 
alium uerborum ordinem ab eo institui minus recte, uelut p. 606, 
19 ἔστι δὲ ἡ μὲν τῶν ὁδῶν tradit, quod minus placet quam ἔστε δὲ 
τῶν ὁδῶν ἡ μὲν reliquorum 3). 

Ambrosianus uero ut paullo minorem auetoritatem habet, ita 
minime spernendus est auctor; nam interdum is quoque solus Iosephi 
uerba incorrupta seruauit. uelut p. 393, 19 ἀνεϑάρσησε rectius dat, 
non ἐθάρσησε, ualdeque arridet quod p. 588, 7 omittit τῇ zvAy. 
praeterea habuit correctorem fere aequalem, qui usus est exemplari, 

quod ipsi À persimile erat, ex quo cum leuiora quaedam uitia sustulit 

1): cf. pz 4115: 92 2) cf. 612, 15, ubi solus recte non addit ἡμῖν. p. 487, 1 
in P supra uersum suppleta sunt uerba πρὸς τὸν ἄνδρα, quae fortasse spuria 
sunt.  3)etiam 420, 2 interpolatus esse uidetur, nec recte p. 303, 3 inserit ἀεί. 

4) quare dubium est, num recte eum secuti simus p. 449, 7. dubia res est etiam 

p. 931, 5, ubi Καίσαρος exhibet P pro Τίτου; utrumque enim uerum esse potest. 

at hic ei succurrit Latinus. p. 615, 11 P tradit προσψαύσῃ, reliqui προσάψηται, 
quorum utrum uerius sit, non facile est diiudicatu, illud tamen paullo melius uidetur. 



Praefatio. XXXI 

tum pauca optime emendauit in omnibus reliquis libris corrupta, ut 
p. 191, 13 addidit δὲ; p. 302, 10 πεσεῖν ex σταισὶν fecit; p. 310, 14 τῷ 
zara σφᾶς dedit pro τῶν χατὰ σφᾶς; p. 407, 18 zal éri γῆς pro zai 
χεηγῆς. alibi etsi non uera uidentur, minime tamen inepta sunt quae 
intulit, ut p. 399, 14 inseruit i9" , et 616, 14 ἔσμεν quod fortasse reci- 
piendum est!) neque enim librarii libidini haec deberi eo demon- 
stratur, quod interdum eum Lat econeinunt, uelut p. 6,9 τὰ μὴ 
zooiorognóérva corrector dedit eum Lat?), itidemque p. 418, 7 ἡ 
στρατιὰ Ὄϑωνος, denique p. 401, 23 cum Lat addit δύνασϑαι sine 
dubio a Iosepho scriptum. 

Restat, ut de diserepantiis seripturae dieatur, quae extant in mar- 
gine eodieum PA, quae quidem fere omnes in utroque codice eaedem 

sunt, unde sequitur, ut supra demonstratum est, iam archetypum 
ea habuisse. quibus adnotamentis interdum uitia quaedam recte 
emendantur, uelut p. 222, 16, ubi in margine est ἕξ, quod in textu 
legitur ταῖς, et p. 366, 1 et 5 in margine alia corriguntur, alia tamen 
minus probanda sunt. consentit his locis margo eum deterioribus 
libris: maxime uero memorabiles sunt loci iam supra (p. XXIII) 
memorati, p. 391, 6 et 393, 1, ubi omnium codieum lacuna 
adnotamentis marginalibus expletur, unde apparet optimum fuisse 

codicem illum, ex quo ea deprompta sunt. et in his quoque cernitur 
eodieis P praestantia, qui unus p. 393, 1 supplementum exhibet ab 
À omissum. 

$5 de codiee M. 

Codex M pluribus rebus memorabilis est, primum integritate 
et uenustate; nam totus una manu diligentissime exaratus est paucis 

adhibitis correcturis, deinde in margine habet praeter alia multas 
uarias lectiones prima manu seriptas eiusmodi, ut siue cum meliore 

genere consentit siue cum deteriore, alterius generis lectiones in 
margine habere soleat, quo accedunt alia cum L aut C communia ?). 

1) p. 546, 6 ad φλογός quod corruptum est, in margine ascripsit στοᾶς, 
quod etsi uerum non uidetur, tamen memorabile est. 2) idem coniecerat 

Bernardus. 3) interdum uniloco binae uel plures discrepantiae ascriptae sunt, 
quarum mentione dignae sunt duae: p. 22, 3 extat in textu Ὀβέδα cum PA, 

ascriptum est ἔν τισιν εὕρηται βόνδα, ἐπ᾽ ἐνίοις γροβέδα et p. 24, 20 in textu 
habet "4v&v cum PA, in margine εὕρηται zal xavü xal γράννα. nàm γροβέδα 

et γράννα ortae sunt ex yo ὀβέδα et yo &vva quae fuerunt discrepantiae ascriptae 
ad alterius generis scripturas βόνδα et κανὰ. cf. Destinon de Flauii Ios. bell. 
lud. recens. p. 14 not. 3. 
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habes igitur editionem quandam critico apparatu instructam ex exem- 
plari diligenter recensito diligentissime transcriptam. 

Marcianus igitur, ut supra (p. XXVI) dietum est, plerumque con- 
sentit eum PA, ita tamen, ut saepissime cum VRC faciat; quare ex 
diuersi generis codicibus compositus esse putandus est!). et melioris 

classis exemplar, quo usus est, nec P fuit neque A, sed alius eiusdem 
generis liber. neutri enim illorum se addixit, sed modo cum altero 

modo eum altero consentit, uelut p. 301, 18 ovc exhibet recte cum 

A, ὡς P; p. 503, 16 uerba quaedam omittit, quae in A alieno loco 

extant, ut in huius quoque archetypo omissa et deinde non recte 
suppleta esse uideantur. at p. 27,25 recte cum P σόλεις, À cum reliquis 

habet σεόλεις ἕτεραι; p. 408, 8 χορηγία extat in PM, abest ab A! 
cum reliquis; p. 618, 7 uerba ἢ — μητρόπολις absunt a PM, extant 
in A. praeterea adnotandum est, eum codicem ex quo eonfectus 

est M, etiam marginalia habuisse qualia sunt in PÀ; cum enim 
p. 399, 12 ad οἱ χαλούμενοι σιχάριοι hi in margine habeant λησταί, 
in M extat οἱ χαλούμεγοι σιχάριοι λησταί 3). indidem explieatur, 

quod p. 391, 6 solus M in textu dedit quae ab omnibus reliquis 
absunt et in margine PA supplentur (uide supra p. XXIII) gramma- 
tieus enim, qui reete intellexit quam necessaria essent, suppleta in 

textum intulit. iam uero cum ea quae p. 393, 1 solius P margo 

exhibet, ne in M quidem extent, uidentur ab codice illo afuisse, sicut 

hodie absunt ab A. 
Deteriores uero codices ita secutus est, ut non solum ea reci- 

peret quae maior pars exhibent, sed saepius ea quoque haberet 
aut in textu aut in margine, quae singuli eorum, imprimis O, tradunt 
propria. uelut p. 270, 15 addidit Γίσχαλα cum C; p. 381, 21 in 
margine habet ϑυμοῖς cum V; p. 391, 1 in textu Baoovyov cum C 
et in margine Βαρισχαίου eum L; p. 409, 18 in margine tradit veiv 

eum C; p. 511, 15 recte ab eo abest ov» ut a C?). aecedit quod 
interdum uel tres exhibet discrepantias; quare fortasse non modo 
duos, sed tres codiees ad recensionem Marciani conficiendam adhi- 
bitos esse haud improbabiliter aliquis coniciat. 

Verum grammaticus recensionis illius auctor non satis habuit 

tradita transcribere, sed interdum coniectura emendare studuit, uelut 
p. 104, 16 extat (κατῆρεν) εἰς Ἐλεοῦσαν, sed corrupte PA eic Kazzcaóo- 

1) est ubi utriusque generis uerba coniunxerit, uelut p. 319, 15 πάντων 

τῶν πύργων dat, πάντων PAL, τῶν πύργων VRC. 2) accedit quod p. 408, 20 
in margine εὔτονον habet idem ac PA. 3) cum LC consentit M p. 460, 
17; 540, 1. 
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χέαν ᾿Ελεοῦσαν, hine M fecit εἰς τὴν ἐν Καραδοχίᾳ Ἐλεοῦσαν. 
alibi alterum genus corrigit; nam p. 302, 10 recepit σαίδων cum 
VRO, sed recte intellexit desiderari aliquid, suppleuit igitur οὕτως 
ἀπελϑεῖν; p. 425, 1 solus dedit zreztovevuévov μέρος ἔσεσϑαι οὐχ 

ὀλίγον speciosissime, sed ex coniectura ut uidetur; nam magnopere 
cauendum est, ne in his similibusque ab eo decipiamur !). 

Nil autem mirum, cum bonum auctorem Parisini et Ambrosiani 

consanguineum habuerit, quod interdum solus probas lectiones ex- 
hibet, uelut p. 327, 13 una uoeula leniter translata τὸν Ιώσητίον xci 
ἐν ἄλλοις egregieque p. 582, 21 pro μετὰ dedit μέγα, quod etiam 

Latinus habuisse uidetur. minus certa res est p. 420, 2, ubi uerba 
a Marciano tradita a nobis in textum recepta sunt; erunt enim for- 

tasse, qui eum coniectura infectum esse putent. denique memo- 
randum est inter uarias lectiones esse, quae a nullo alio teste tra- 

dantur, quorum maxime memorabile est p. 26, 12 σεσοβημένη, quod 
sine dubio reponendum est; nam σεβομιένη ferri non potest; deinde 
p. 948, 1 extat ἐν xovrQ, ubi ceteri exhibent ἐν σχότῳ, quod cum 
uix intellegi possit, quaerendum est num illud potius recipiendum 

sit. sed quoniam ne tune quidem locus persanatus esse uidebatur 
consultius uisum est a reliquis traditum conseruare. 

$ 6 de codice L. 

Singularem locum obtinet codex Laurentianus, qui sicuti M et 

eum PA eonsentit et cum altero genere, alio tamen modo; nam in 
libro primo et parte secundi fere usque ad p. 200 ita eum VRC 

faeit, ut raro ab eis recedat, at exinde etsi priores comites non 
omnino deserit, magis tamen ad PA se adplieat ita, ut eis similior 
sit quam M, et saepe PAL faciant contra MVRC?). quae generis mu- 

tatio non solum ad res grauiores pertinet, sed etiam leuiora com- 

pleetitur, uelut post p. 200 » ephelcystieo et apostropha eodem fere 

modo utitur ae PA. habemus igitur codieem ex utroque genere 
mixtum, quem ita ortum esse apparet, ut aut exemplar generis 

melioris ex altero eorrigeretur, aut ratione inuersa deterioris generis 

1) alia huius modi exempla reperies p. 168, 10; 212, 1; 236, 3; 335, 22; 

344, 13; 359, 1; 364, 12; 370, 4; 431, 2; uide etiam 305, 9; 12; 19, ubi genuina 

habes commixta falsis, et p. 612, 20, ubi uerum esse potest quod supplet παρα- 

vouíac. 2) uide p. 198, 10; 11; 19; 22; 199, 1; 2; 7, quibus locis omnibus 
L cum VRC facit; at p. 202, 18; 21; 203, 14; 16; 17; 204, 3; 205, 2 cum PAM 

consentit, et ibidem p. 203, 11; 204, 17; 205, 19 cum VRC. 
Iosephus VI. [U 
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codex ex meliore. uidetur autem L melioris generis exemplari 
ortus esse ex deteriore correcto, ut demonstratur loeo de laeu 

Gennesare p. 341, 3, ubi in MVRC legitur μέση δ᾽ ὑττὸ τοῦ 
Ιορδάνου τέμνεται, xal δοχεῖ uiv Ιορδάνου ττηγὴ τὸ Πάνειον, 
φέρεται δ᾽ ete. sed iam antiquitus faetum est, ut uerba τέμνεται -- 
Ιορδάνου omitterentur, quae absunt a PALat. quid uero L? μέση 
δ᾽ ὑχιὸ τοῦ Ιορδάνου τεηγὴ τέμνεται xol δοκεῖ uiv Ιορδάνου τὸ 
Πάνειον exhibet ut MVRC, turbato tamen ordine, eum uerba illa 

in PALat omissa alieno loco extent. quae uidentur a codice 
Laurentiani proauo afuisse et a correctore suppleta esse. consensit 

igitur archetypus ille eum PALat et correctus est ex genere dete- 
riore. quod si statuimus simul facile intellegitur, qui faetum sit, 

utin sola parte priore diligentius instituta sit correctio, in reliquis 
uero elanguerit. 

Saepe igitur Laurentianum eum PA aut PAM consentire uide- 
mus. non raro tamen ab eis discedit et aut solus aut cum Latino 
coniunetus egregia aut memorabilia tradit, quae rariora quidem sunt 
in parte priore, frequentiora in sequentibus. uelut p. 348, 5sq. 

solus eum Latino recte tradit ἡ“ μμαϑοῦς uerum oppidi nomen, non 
-duuaotc!). quis deinde non probauerit p. 420, 7 βεβαμμένων, quod 
in reliquis est σεεριβεβλημένων, aut p. 443, 6 συνεξανύτειν pro reli- 
quorum συγνεξαγοίγειν, aut p. 445, 3 ἐφϑάνοντο non ἐφογείοντο, 
p. 505, 4 ἀχμὰς non αἰχμὰς 3), p. 520, 7 οὐδ᾽ εἰχαῖον non ov δέ- 
χαιον Ὁ alius locus est p. 352, 9, ubi in PAM traditur δαγεανᾶ δ᾽ ἡ 

τύχη τι xal ττιαρίσταται, Quae uix quisquam intelleget, in VRC 7 

yag παλίμπους τύχη τταρίσταται, quae satis mire sunt dieta. L cum 
PAM eonsentit, sed correctus est manu recentiore, de qua mox 

dieendum est; nam uoces ze xci superaddita sunt et δαπανᾶ a 

correetore repositum est erasis fere septem litteris, quarum prima 
erat z aut ;:; extat deinde in media rasura accentus acutus; apparet 

igitur olim fuisse in L παλίμπους δ᾽ ἡ τύχη παρίσταται, quod 
omnes ueritatis habet numeros.?) apparet igitur interdum optimam 
memoriam melius serüatam esse in L quam in PA, et quoniam 
PA illis loeis eum VE aut VROC potissimum consentiunt, ex his 

1) cf. Ant. Iud. XVIII 36. 2) ubi cum L consentit Eusebius. 3) uide 

p. 129, 15, ubi L omittit γυναικῶν et p. 130, 18, ubi abest χρὴ, utrumque fortasse 

recté; adde p. 417, 13; 430, 6; 431, 12; 434, 12; 443, 7; 447, 18; 4061, 12. 

p. 339, 24 in L est προσμένειν fortasse corruptum ex προσνεῖν, quod habuit 
Latinus. 
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probabile est eos deteriora accepisse; nam aliis quoque loeis una 
cum illis corrupta tradunt !). 

Sed ne Laurentiano nimis faeile credamus, non paucis uitiis 
et interpolationibus efficitur, quibus infectus est, quarum pars a doc- 
tiore aliquo homine inlata esse uidetur?) id quod iam supra p. XXV 

insigni exemplo demonstratum est; aliud est quod p. 487, 12 extat ὑτὸ 
Σύρων xol LLwwícov suppletum ex Ant. Iud. VI 1sq. et p. 364, 1 

ἐρώντων pro ἐγιϑυμούντων aliaque eiusmodi plura?). sed horum 
quoque haud pauea satis antiqua uidentur; neque enim in probis 

solum, uerum etiam in eorruptis et interpolatis eum Laurentiano 
saepe consentit interpres Latinus, uelut p. 339, 17 pro χαϑηγεῖται L 

cum V habet χατέϑει; ad idem redit decurr?t Latini*^). Latino haud 

raro eomes adiungitur Hegesippus, ut p. 402, 18 non ξέφεσιν in L 

traditur, sed οἰστοῖς, quod uertunt et Latinus et Hegesippus, eidem- 
que p. 406, 19 eum L habuerunt numerum τρεάχοντα xoi τριαχοσίων, 
non quem reliqui exhibent χειλέων τριαχοσίων 5). 

Pauca addenda sunt de correctoribus, quos L passus est maxime 
duos. ae prima manus eorrexit nec multa nec memoranda. paullo 

grauiores sunt uariae lectiones quaedam, quae passim eadem manu 
exaratae in margine extant, uelut p. 199, 8; 406, 11; 456, 20, qui- 

bus plerumque errores librariorum corriguntur, nec fere ulla est, 
quae alicuius sit grauitatis. — multo plura quam manus prima 

correxit alia saeeulo fere XIV, quae aut textum radendo uel sup- 
plendo mutauit, aut uarias lectiones in margine posuit. hie corrector 
usus est codice in plurimis simili PA, interdum tamen sequitur 

alterum genus5) aut commixta utraque recensione noua effinxit 1). 

manus tertia recentissima sub finem libri VII pauea quaedam cor- 

1) ueluti p. 383, 21 et p. 540, 1 corrupta dant PAVR, et uix uerum esse 

potest, quod p. 539, 9 extat in PAVRC nomen βΒαϑεχὼρ, quamquam dubitari 

potest, num id quod ex L recepimus βηϑεζουβᾷ uerum sit. at sine dubio corruptum 

est p. 400, 1 ἐκόλασαν quod tradunt PAVR. denique memorari potest p. 334, 4 

uerba quaedam omitti in PAR; sed hic consensus fortuitus esse potest. 

2) talem habemus p. 396, 5, ubi legitur zai zzv αὑτοῦ στρατιὰν — ἐρρωμενέστερον 
ἄξειν. L habet ἄρξειν etin margine manu prima haec: εἰ μὲν ἐρρωμενέστερον, 
ἄρξειν, εἰ δὲ ἐρρωμενεστέραν, ἕξειν. ἕξειν nunc extat in A, ἐρρωμενεστέραν 
a nullo traditur. 95) uide praeterea p. 362, 13; 437, 12; 21: 438, 10; 471, 1; 472, 

23; 486, 9. p. 330, 8 olim in L eadem addita erant quae addit V. denique non raro 
in solo L traditur ηὕρισκον et similia, non εὕρισκον (uide p. 449, 23; 495, 17), 
quod potest uerum esse, potest a correctore inuectum esse; aliaque sunt, in quae 

accuratius inquirendum est. 2) cf. p. 431,:4;. 500, 175.5941, 9. $) ex ἃ 

factum est A. 0) p. 146,3; 162,6; 232,3. 7) Ὁ. 158,20: 161,1; 190, 19; 218, !. 
c * 
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rexit. denique folia deperdita, de quibus supra (p. VIII) dictum est, 

suppleta sunt saeculo fere XV ex codice generis melioris simili 
Parisino et Ambrosiano. 

$ 7 de codieibus VR. 

Breuius disputari potest de codicibus generis deterioris, quorum 

indoles ex eis, quae supra dieta sunt, satis intellegi potest. multis 

igitur locis corrupti et a librariis nee satis doctis neque omnino 
indoetis interpolati et pertraetati sunt multoque minoris faciendi 
sunt quam PÀ eum M et L; nee tamen omni carent auctoritate, 

cum non raro soli uerum exhibeant. huius autem recensionis testes 
maxime sinceri sunt VR, quorum consensus tantus est, ut etiam ad 

minima pertineat, uelut apostrophum et » paragogici usum. quare 

nunc ea tantum memoranda sunt, quae tradunt discrepantia, maxime 
uero ea quae sibi quisque habet peculiaria et cum nullo alio teste 

communia. ae primum V p. 73, 7 cum interpolatis MC fecit, R cum 
PAL; p.146, 3 V cum interpolatis PAC consentit, hb uero ad ML 
propius aecedit, et p. 156, 16 V cum C fecit, R eum reliquis; adde 
p. 246, 24; 330, 8; 339, 17. plura igitur V habet communia eum C, 
a quo capitum quoque numerationem ef argumenta asciuit. nee 

pauea V tradit solus plerumque non probanda 1), interdum tamen 

aut uera aut probabilia, uelut p. 149, 4 γεανίσχους pro νεανίας, 

p. 162, 6 exhibet ἕν τῶν τριῶν ἀττὸ Συρίας ταγμάτων, quae non 
displicent; p. 163, 19 habet éz' ἀμηχάνοις fortasse melius quam 
oz ἀμηχανίας reliquorum; deinde sine dubio recte p. 329, 2 
τῶν στιύλεων non τῶν τηολεμίων et p. 387, 21 ϑυμοῖς non oz Aotg 

aut ἐχϑροῖς et p. 434, 4 νέον non γέαν 3); ergo ne hie quidem con- 
temnendus est. 

R uero quae solus habet et pauciora sunt et minus memora- 
bilia. in quibus ut plurima uitiosa?), ita quaedam probanda 
sunt. nam p. 330, 16 ἀρεϑμὸς tradit melius quam ἀριϑμὸς δὲ reli- 
qui, et p. 335, 20 cum CO bene φάλαγγα, et egregie p. 593, 15 
ἕχαστον non ἑἕχατον ). denique memorandus est alius loeus IT 
$ 503, ubi nune legitur Κέστιος ὥρμησεν ézi zóAw καρτερὰν τῆς 
Γαλιλαίας Χαβουλών, v καλεῖται ἀνδρῶν, διορίζει δὲ amó τοῦ 
ἔϑνους τὴν Πτολεμαΐδα. ubi a solo R abest 7 recte ut uidetur; 

1) p. 211, 17 solus τῆς πόλεως πᾶν τὸ ἀχρότατον tradit interpolata. 
2)Cf. p. 151, 21; 152,6; 160, 9; 331, 9. — 3) ut p. 228, 12; 338, 23. — 4) p. 152, 7 
cum P recte χατεχτήσατο tradit, non χατεστήσατο. 
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nam illud ἀνδρῶν seu mauis «vóoov ualde suspectum est, et quo- 
niam uix explieari potest, et quia hiatum faeit, quem Iosephus 
uitare solet. et eum mox habeamus uerba ἔρημον uiv ἀνδρῶν, 
hine fortasse errore librariorum uox ἀνδρῶν in locum nostrum illata 
est. hoe igitur eiecto et omisso ἢ, quod abest ab R, sic Iosephi 
manus restituenda uidetur: &wi στόλιν χαρτερὰν τῆς Γαλιλαίας, 
“Χαβουλὼν χαλεῖται, διορίζει δὲ ete. 

Variae lectiones extant in V non paueae, quarum pars ex 
genere meliore sumpta est, plurimae uero eiusmodi sunt, ut ex 
eiusdem classis exemplari depromptae uideantur tali fere, qualis 
est R, maxime eae quas addidit manus secunda !). R habet uarias 
leetiones non multas ?). 

$ 8 de codice C. 

Nunc de codice C pauca uerba facienda sunt, quem supra diximus 
eiusdem generis esse ac VR; nam eum horum aut utroque aut altero 
utro?) plerumque consentit. attamen non totus eius generis est, sed 
non pauea aliunde recepit. primum enim melioribus, imprimis PA, 
saepius assentitur, ueluti, ut ex multis pauea memorentur, p. 26, 1 
ἀνθϑισταμένη exhibet cum PAM, non ἐνισεαμένη cum LVR, et 

p. 26, 6 ἀποδείχγυσιν eum PAM, non αὐτοῦ δείχνυσιν cum LVR, 
similiterque p. 26, 14 δεσμεῖν non δεῖν. hie memorari potest is locus, 
de quo supra dietum est, p. 35, 16, ubi post χατατεταγμένῳ addi- 
tum est in PAM εἰσὶ δὲ νῦν χρηματίζουσαι λαμτερῶς, in Ο uero 
αἱ νῦν εἰσι χρηματίζουσαι τῶν κατὰ τὴν χοίλην Συρίαν Ἑλληνίδων 
χπτόλεων, priore interpolamento paullo magis exornato. alia habet 

quae praeterea solus tradit L, maxime in belli Iudaici parte poste- 
riore, in qua L tot habet propria. ueluti p. 445, 3 ἐφϑάνοντο recte 
tradunt LC, ἐφονεύοντο reliqui, corruptela inde orta quod 2 littera 
in o abiit. p. 490, 1 πολλὰ τῶν ἰδίων ἐθῶν elg τὸν ὑμέτερον ztaga- 
λύοντες νόμον edidimus ex L, idemque fere habet C; at reliqui 
haee: πολλὰ τῶν ἰδίων ἐϑῶν παραλύοντες xoi νόμων. p. 499, 8 
πταίσματι tradunt PAMVR, πτώματι LC, quod erunt fortasse qui 
malint. deinde p. 500, 17 uerba μετὰ τῶν ὅτελων suppeditantur ab 

1) uide p. 166, 14; 171, 155 174, 4; 183, 2; 188, 1; 4. — 2) uide p. 172, 4; 
174, 1; 182, 12. 8) uelut p. 49, 6 ϑεῷ πλεῖον εἶναι exhibent VC, ϑεωρητέον 
εἶναι reliqui; p. 156, 16 χρῆναι VC, χρήμασι reliqui; p. 228, 12 ὑμῶν ἕνεκα RC, 
ὑμῶν reliqui; p. 338, 23 πρὸς ἀλλήλους RC, πρὸς τὸ τεῖχος reliqui; p. 498, 22 
τινὲς μὲν RO, τινὲς reliqui. 
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LC suffragantibus Latino et Suida, quae etsi uera non uidentur, 

non tamen inepta sunt; denique p. 502, 3 προσχαϑέζεσϑαι recte 

LC, πιαρακαϑέζεσϑαι reliqui !). 

Sunt autem quae C solus tradat, in quibus quaedam sunt 
egregia; uelut p. 7, 14 eum reliqui Σόσσιον exhibeant, recte dedit 
Κέστιον, quod potest tamen coniectura repertum esse. denique 
p. 23, 3 reete praebuit ϑυμῶν, reliqui aut ὄρχων aut εὐθϑύμουν ?). 
egregium est quod p. 186, 9 dedit x«9' «δου, quod ceteri in χαϑό- 
λου eorruperunt. p. 493, 17 solus addidit στασιασταὶ... quod eum 

ad sententiam necessarium uidetur tum confirmatur Eusebii et Hege- 

sippi auetoritate. p. 520, 9 orevoréoi recte tradit cum Latino, 
γεγναιοτέρῳ reliqui?) haec pluribus dieta sunt, ne iniquius eum 
codiee egisse uideamur; fatendum enim est multa in eo inesse et 
grauia uitia. non ea dicimus, quae solius Vrbinatis sunt satis multa, 

sed ea, quae et in C et in ceteris omnibus uel plurimis eiusdem 
familiae libris extant ), quorum insigne exemplum is loeus suppe- 

ditat, qui saepius memoratus est, p. 465, 8. idem demonstratur 
multis aliis loeis. uelut p. 367, 12 ovx ἐξ ἀρχιερέων extat, at 
in C ἀνάξιος ἀρχιερεὺς, et p. 475, 18 περιττὸν αὐτοῖς δόξαν φυλάτ- 
τειν τὸ τεῖχος iradit C; sed recte φυλάττειν ἃ reliquis abest. 
aliaque sunt per totum bellum Iudaicum permulta, quibus efficitur, 
ut Vrbinas eiusque familiares inter gentiles generis deterioris, ex 

quo sunt oriundi, deterrimi quodammodo haud iniuria uocari pos- 

sint. quare etiam cum meliora tradere uidetur, tamen diligenter 
examinandus est, ueluti p. 29, 18 quod τετραχόσια τάλαντα tradit 
non τριαχόσια probum uideri potest, quoniam idem legitur in Ant. 
Iud. XIV 30, sed suspicio est, id ex coniectura ex Antiquitatibus 

in C inlatum esse. minime enim is qui haec aliaque interpolauit 
homo fuit indoetus aut ineptus;. qui quid potuerit maxime cerni 

potest in nominibus quibusdam Iudaicis, quae nune memoranda sunt. 

1) consensus inter C et M, de quo supra dictum est (p. XXXII), alio pertinet, 

cum talia M ex recensione C accepisse uideatur. 2) utrumque ex ϑυμῶν 

corruptum uidetur; cum enim litteras 9 et o, & et x inter se sint simillimae, 

ϑυμῶν haud difficile in ὅρχων mutari potuit. 3) addi potest alius locus 
561, 1, ubi φϑασϑέντες traditur in codicibus Parisino 1426 Berolinensi Redigerano 

Vrbinatis consanguineis; nam Vrbinas ipse hoc loco cum L φϑαρέντες tradit uitiose. 
at p. 535, 13 minus recte eum dedimus uerborum ordinem, quem C exhibet; 

nam reponendum erat id quod exhibent reliqui: ἀλαζὼν γάρ τις ἣν αὑτῷ σφόδρα 
καὶ τῶν Ῥωμαίων ὑπερήφανος, Πούδης τις ὀνομα etc. 4) non dicimus codices 
VR, sed eos, qui cum C peculiaris familiaritatis uinculo sunt coniuncti, Parisinos, 

Berolinensem aliosque, de quibus infra dicetur. 
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nam p. 262, 9 traditur ᾿Ζναίῳ aut L4vvoíi in omnibus libris praeter 

C, qui -Zivéa dat. p. 305, 12 extat nomen, quod in genere meliore 
traditur &geyévov aut ócyérov, in deteriore ῥαγώλου aut ῥεγώλου; 
in C ῥαγουήλου. p. 377, 2 habemus ἀμφιχαλλει siue ἀμφεχαλλει; 
at C φαλέχου exhibet. p. 391, 1 nomen est «oeic aut βαρισχαίου, 
at βαρούχου in C eum M. ter traditur coé (p. 468, 19; 524, 21; 
532, 2), ter jn C repositum est ἰαείρου. eodem pertinet quod 
p. 270, 5 Aevtav tradit!), qui in LVR uoeatur Ayovw aut λίουιν, 

quae est antiquior nominis forma. in his omnibus id eum egisse 

uidemus, ut sublatis nominibus receonditioribus aut ignotis ex coniec- 
tura reponeret talia, quae ex sacris litteris essent cognita, Ragu- 
elum Phaleeum Baruchum lairum. adde, quod ut supra diximus 

(p. X et XVI) in C et Parisino 1428 ad p. 466, 20 ascriptum est 
tetragrammaton hebraieis litteris, quo demonstratur haud prorsus 
imperitos horum eodieum fuisse auctores. denique memorari potest 
in € aliisque eiusdem familiae libris bellum Iudaieum in capita 
diuisum argumentorumque indieem singulis libris praefixum esse 
additis in textu capitum numeris. haec qui addidit, id egit, ut 
Iosephi historiae facilius dispiei et euolui possent; id quod cum 
recensendi offieio coniunetum esse apparet. 

lam quaeri potest, quomodo ortus sit textus, quem exhibet C. 
quod ut exploremus, ceteri eiusdem familiae eodices euoluendi sunt, 

imprimis Parisinus 1429 (p. XVI nro 20), qui nisi tantopere mutilus et 

male habitus esset, multo pluris esset faciendus quam C, eum et anti- 
quior uideatur et multo emendatior sit. inter ceteros antiquissimus 
est Parisinus 1427 (nro 18); sed alii quoque, uelut Berolinensis cum 
Redigerano, non nullius ad hanc rem usus sunt. 

Iam uero Parisinus 1429 praeter uitia fortuita in omnibus fere 
consentit cum C eosdemque habet rerum indices. eo memorabiliora 
ea sunt, quibus ab eo differt, uelut p. 262, 9 non habet quod in C 
traditur αἰνέα, sed cum VR et reliquis evoíc:, in margine autem 
aseriptum yo aivéa; p. 270, 5 non quod in C esse diximus λευΐαν, sed 
λίουϊν cum VR, ita tamen, ut supra uersum adnotatum sit λευΐαν; 
p. 284, 18 ἀπειρηχότες est in VR, idem habent C et Par. 1429, 
at in huius margine extat yo τιροηργηχότες, quod tradunt PAL. 
haec Parisini adnotamenta omnia manu prima una cum ceteris 
exarata sunt, ut ex antiquiore exemplari transcripta esse appareat, 
sieut in aliis quoque huius familiae codieibus similes reperiuntur 

1) ubi consentit fere cum PAM, qui λευὲν tradunt. 
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notae marginales. uides igitur quid gestum sit; quae enim Pari- 
sinus habet in margine ea C in textum recepit non omnia sed 
partem 1). sed longius eo ratiocinando progredi licet, ut eam 
recensionem, quae codice C aliisque continetur, ita ortam esse 

conieiamus, ut liber ex genere eo, cuius sunt VR, collatus et 

correctus sit cum generis alterius exemplari, quod ei simillimum 

erat, ex quo natus est Laurentianus (L). huius diserepantiae partim 
in textum inlatae sunt partim in margine appositae?). simul eorreetor 

suo Marte haud pauea temptauit, interpolamenta indidit, quae uitiosa 
putauit emendauit, imprimis nominibus Iudaicis alia apposuit, quae 
meliora putabat?), denique totum opus in capita diuisit et argumenta 

libris singulis praefixit!). simili ratione paullo alio modo hane recen- 
sionem institutam esse uides atque eam, quae est in codice Marciano, 

multo tamen aeeceptiorem; nam plurimis exemplaribus propagata 
est. huic denique recensioni contigit, ut prima typis exeuderetur 
omniumque fieret editionum fundamentum. sed de his infra paullo 

aceuratius dicendum est. 

$ 9 de codice Neapolitano III B 19. 

Nune de reliquis eodicibus quae dicenda sunt proferantur. primum 
igitur commemorandus est Neapolitanus III B 19, qui ideo singularem 

1) comparari potest alius locus p. 389, 7, ubi διαφϑείροιντο in textu habent 

et C et Parisinus 1429; at hic in margine dat διαφέροιντο, quod recepit Pari- 
sinus 1427. 2) re uera in Parisini 1429 margine complura extant ex meliore 
genere sumpta, uelut p. 284. 18 προηργηκότες et p. 385,9 συστραφέντες ascriptum 

ad συσπειραϑέντες. nec mirum quod lectionum marginalium pars interdum 

librariis ita placuit, ut in textum reciperent, uelut p. 385, 9 συστραφέντες 

recepit Parisin. 1427. fortasse etiam id, quod p. 35, 16 in C interpolatum esse 

supra diximus, primum in margine fuit; nam etiam nunc in Parisino 1427 uerba 

αἱ νῦν εἰσι χρηματίζουσαι τῶν xarà τὴν χοίλην ovolav ξλληνίδων πόλεων non 
in textu extant, sed in margine. 3) huius rei aliud exemplum hoc habe: 

p. 100, 18 fratrem Mariamae omnes boni testes appellant Ἰωνάϑην, in C uero 

habemus "4giorófovAov, quod ex margine in textum delatum esse docent cum 

VR, in quibus est ἀριστόβουλον ἰωνάϑην, tum Lips, in quo ἀριστόβουλον in 
margine extat, quod sumptum est ex Ant. Iud. XV 23sq., ubi semper Aristo- 
bulus dicitur. 4) argumenta in solis recensionis C codicibus et ne eis qui- 
dem omnibus feruntur, a ceteris et à Latino absunt, quare in codicibus anti- 

quioribus non extitisse uidentur, aliisque rebus probari potest satis ea esse 
recentia; aliusmodi certe sunt atque Antiquitatum rerum indices, quibus non id 

agitur, ut singuli libri in capita diuidantur. cur autem bello Iudaico argumenta 

antiquitus non adderentur, causa fuisse uidetur, quod Iosephus ipse in prooemio 
belli Iudaici (I $ 19—29) indices rerum a se narratarum dedit. 
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poscit locum, quod ex genere meliore solus superstes est praeter 
PA, quibuseum ita consentit, ut similior sit Ambrosiano et paullo 

longius absit a P; praeterea non pauca asciuit ex altero genere, 
euius sunt VR. quod ut exemplis probetur, haee habe ex Neapo- 

litano excerpta. exhibet igitur 

p. 348, 8 ἐπιτήδειος ἥτις ἀφιχνεῖται cum VRC 14 χαὶ δέκατον ἐστρατοπε- 
δεύχει τάγμα cum VCLips — p. 349, 22 idem in eius margine est atque in PA 
352, 9 δαπανᾷ δ᾽ ἡ τύχη καὶ παρίσταται ut PA 138 γὰρ] γάρ ἐστιν solus 

398, 2 “ηΐου] ληουὶ cum VR $ ἐπίθεσιν, s. m. 2; (ἐπίϑεσιν PA ὑπό- 

ϑεσιν VR) 12 πόλεων] ἐπιτηδείων cum A 359, 12 πιεζόμενον] βιαζό- 
μενον solus 360, 3 παραβῆνα!] παραβλαβῆναι solus 361, 9 συγγενῶν») 

συγγεν 
γυναικῶν, s. m. 2 (γυναικῶν ῬΑ συγγενῶν Υ 80) p. 362,1 ἔφϑη γὰρ εἰσιέναι 
εἰς ἱεροσόλυμα διαφυγόντων δὲ συναπαράντων solus 865, 12 ληουϊβίαν 
cum ἃ ἀρεγήτου fere ut PA 567,11 Φαννί τις] φαννὶς solus 368, 22 μηδ᾽ 

om. solus — 369, 18 χρατίστου ὄντος cum VRC 20 τοίνυν om. cum A 
310, 4 ἐχϑροὺς om. 316, 21 Σίμωνος cum MVROC 312, 1 ἡμετέραν 
cum AV 811, 2 ἀμφιχανοῦ solus 318, 10 Θαχήου] ϑακίου «92a fere ut 

οὖσι 
Lips 319, 3 οὐσίας] 9voíac (ϑυσίας PA οὐσίας VR) 383, 4 Κααϑὰ] 

& 
χααϑλᾷ (χααϑὰ PA χαϑλᾶᾷᾶ VR) — 389, 9 ἐχειροῦτο cum Α correcto — 396, 5 ἕξειν 
(ἕξειν ἃ ἄξειν PVR aliique) 10 z«9^ ἡμέραν u. 9 post διδόντων exhibet 

) , ἀπ cf! ' [^ , 
ut À 397, 9 ἀπέλειπον] ἐξέλιπον (ἐξέλιπον solus) 11 cov ἕτέρῳ cum A 

correcto 398, 2 στάσις ἐὰν κατασχήψῃ cum VR 4 ἰσότιμον] ὁμότιμον 
solus 8 τινὲς δὲ xov εὐνοιαν] zar! εὔνοιαν δὲ χαὶ τινὲς solus 13 ἀντι- 

χαϑημένων cum AM 899, 12 σικάριοι] λησταί, quod PA in margine habent 
13 τῶν ἐπιτηδείων] ἐπιτήδειον cum P 14 ὡς δὲ cum VR 400, 1 ἐσχέ- 

ἔχολ 
δασαν] ἐσκέδασαν (ἐσχέδασαν MLCExc et in margine PA ἐχόλασαν PAVR) 

γέων 
400, 7 χατὰ om. cum PA! S δὲ] γὰρ cum A 402, 6 νέων] ἰουδαίων 
(Ἰουδαίων PAML νέων VRC) — 404,6 ἀσφαλτίτην cum MLVRC 14 χαφαρ- 
τοβαν cum ed. pr., nisi forte erratum est. 

Haee passim excerpta sunt; sequuntur trium paginarum uariae 

lectiones: 
p. 391, 1 προσϑέμενοι cum V et correcto C uiv] οὖν cum PA aliisque 

e 

6 δ᾽ om., ut in margine A 7 τοῦ] χαὶ vov cum PA. ἐνδιδώη 8 διεπέμ- 
αι 

ψᾶτο οἰεσπεσιανὸν πεποῖσϑαι 12 χεκλεῖσϑαι cum ALC 

E : Sov 
14 χατηγορουμένων solus 20 πῆξαι cum PAL 392, 6 ἐπιχλευάσαντες 

(ἐπιχλευάσαντες PAM ἐπιχλευάζοντες LVRO) | 8 εὐϑέως extat (om. PA) ἀπὸ] 
τύπτον 

ἐκ cum A 9 τύπτοντες] παίοντες (παίοντες in nullo alio extat) 12 μετέ- 

μελλὲ cum PR? 20 προσέπεσον cum PAMVOC ἐπιϑεῖναι] ἐπιϑῆναι solus 
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393, 1 x«l μὴ — tiv εἴσοδον) εἰς εἴσοδον cum omnibus libris 2 τετιμώρησϑε 
cum PVR!C — 6 ἐν] ex? cum PA aliisque 10 à] τε cum PA aliisque — 11 τῷ] 
τοῦ cum PA aliisque — 14 τούτοις δὲ πεισϑέντες cum AM aliisque 18 παρὰ 
δόξαν cum VR. — 19 ἀνεϑάρσησε cum A 20 27990] ἐχϑρὸν solus — 21 óvoco- 
πούντων solus. 

His loeis efficitur in eo eodice, ex quo Neapolitanus petitus est, 

non modo textum fuisse qualem exhibent PA, sed etiam adnotamenta ; 
uide enim p. 349, 22; 399, 12. et maxime memorabile est p. 391, 6 
supplementum, quod in margine suppeditant PA, similiter atque in 
Mareiano!) inter Iosephi uerba extare ita, ut appareat a margine 
in textum aseitum esse; nam u. 7 et 8 ea eum PÀ retenta et postea 

correeta sunt, quae a supplemento discrepant. at p. 393, 1 quod a solo 

P traditur in eo suppletum non est, sicut abest a margine Ámbrosiani. 

eadem igitur fere adnotamenta marginalia in archetypo fuisse uidentur 
atque in Ambrosiano, et quoniam huie plerumque adsentitur, quaeri 
potest, num ex eo exseriptus sit. quod tamen probabile non uidetur; 

interdum enim eum solo P consentit, uelüt p. 399, 13; accedit quod 
rarius eum correcto À facit, ueluti p. 389, 9, pluriens eius eorrecturas 

spreuit; uide p. 393, 11; 397, 11; 399, 14; 400, 7. praeterea monendum 

est abesse ab eo p. 17, 3 εὐδαιμονίας --- 18, 7 κατασχεῖν, quae in 
A extant. eum denique haud raro Neapolitanum eum VR eonsentire 
uideamus, ex alio codice Ambrosiano simili, ex altero genere eorreeto, 

eum ortum esse efficitur. alia ex genere VR postea in Neapolitanum 

intulit manus secunda. 

$10 de eodieibus generis deterioris (VR). 

Multo plures sunt codiees genus deterius secuti, quorum primi 

memorandi sunt ei, qui ad LVR aut VR proxime aecedunt. horum 
in numero primus est eodex JAppicus (T), quo usus est Card- 
wellus?), eui tanta est cum Vaticano (V) similitudo, ut maior eogitari 

non possit, cum non solum uerba Iosephi in utroque eadem tradantur, 
sed etiam adnotamenta marginalia. quare haud improbabile est 

Philippieum ex Vaticano descriptum esse. quod eum a quouis 
comparatis nostris notis cum Cardwelli faeile cognosci possit, necessa- 
rium non est pluribus exequi. de correctoribus cum Cardwellus 
nihil dixerit, parum constat; id apparet manu quadam recentiore 
illatas esse coniecturas; uelut p. 610, 21 restitutum est zrgóg εἶχον 

1) uide p. XXXII. 2) uide supra p. XVII nro. 21. Cardwelli editionem 

uol. II praef. p. VII. 
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ex χερὸς εἰχὸς. quae deinde manu recentiore suppleta sunt (p. 138,22 — 
141, 2), petita uidentur ex codice eius generis, cuius est C. 

Philippieum sequatur Neapolitanus 111 B 17 !), qui I $ 155sq. et 
159 talia dat, qualia VR. ceterum in quibusdam magis consentit 

eum V, uelut p. 162, 1 tradit ὃν ví τῶν cz Συρίας τριῶν ταγ- 
μάτων et libro septimo adicit testimonium de Christo. alia res est 
eo loco, qui iam supra memoratus est, p. 146, 1—10, ubi ea fere 
exhibet, quae edidimus, diserepat autem hisce: p. 146, 1 χελεύσας 

ὃ δὲ ἡρώδης οὔαρος 
ἀτιολογεῖσϑαι cum LVRO, 3 σιγῶν αἰτήσας, 4 ὃ μὲν azoggrrovc. 

supplementa supra uersum addidit manus prima; uides igitur Neapoli- 

tanum primum fecisse cum L! et kh, deinde correctorem ea intulisse, 

quae tradit V. quodsi quando aeeuratius exeutietur, ad Vaticanum 
reetius aestimandum aliquid conferre poterit. 

Fragmentum Coislinianum?) in omnibus fere eum VR aut LVR 

consentit, maxime uero simile est Vatieano (V). habet igitur p. 171, 15 
avvut&roo, cui olim ascriptum erat 7o ἀντίστα 3) ut in V; 171, 18 
ἰάμνειαν eum VO; 174, 3 sq. ἐν κρυτιτῶ et in margine yo ἐν χύπρω; 
174, 18 in textu γαλατίας et in margine olim 7o γαλλίας 1); 187, 14 

ἱχεσίαν cum MVC. aceedit quod in margine eosdem habet capitu- 
lorum numeros ae V ex familia C translatos. interdum uero a V 
discedit et cum L et R facit; nam 166, 14 τάγματι non πράγματι 
extat; 183, 2 μεμιασμένοις ex μεμεαμμένοις correctum ; 188, 4 £yevev 

non éxéAevoe». denique est ubi solitis comitibus relietis alterum genus 
sequatur; nam p. 168, 7 tradit διεσχέδασε, xol oi uiv ᾧχοντο φυ- 
γόντες ἀνὰ ete. eum PAMC, at LVR breuius exhibent διεσχέδασε 

φυγόντα ἀνὰ. uides igitur in maximo eum VR consensu sui tamen 
iuris fuisse eum codicem, cuius unus quaternio in Coisliniano superest. 

Plura dicenda sunt de codiee JLipszensi?) qui tam similis est 
Romano (RH), ut appareat utrumque ex eodem exemplari diligenter 

deseriptum esse; neutrum enim ex altero petitum esse eis quae 
dicentur probatur. aetas quoque utrique codici fere eadem est; 

Lipsiensis tamen paullo antiquior uidetur. neque tantum ad gra- 

uiora horum codicum similitudo pertinet, sed etiam in leuissimis rebus, 
in fortuitis uitiis 9), in minutiis orthographieis, in erasi et elisione 

1) uide supra p. XIV nro. 13. 2) uide supra p. XIX nro. 31. 3) nunc 

margine reciso superest solum γρ. 4) nunc supersunt litterae vo y. 5) uide 
suprà p. XIII nro. 11. 6) uelut p. 472, 13 χαχύμενοι pro χαχούμενοι exhibet 
m. 1 Lips cum R!; 502, 20 περιτείχειν pro περιτειχίζειν; 503, 22 χκόρειον 
pro βόρειον; 517, 16 ταμφέροντα pro τὰ μὴ φέροντα; 490, 8 ἐπὶ τὰς ab R! 
omissum suppleuit m. 2 in Lips; p.505, 18 πλησίον — 19 τείχους omiserat man. 1 
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uel admissis uel neglectis fere semper coneordes sunt nee disere- 

pant nisi raro. quae igitur ab R absunt, etiam Lipsiensis omittere 

solet aut olim omisit; nam nune pleraque suppleuit eorreetor secun- 

dus!)  aecedit quod manus prima Lipsiensi fere easdem notas 

adiecit, atque Romano?) quae cum ita sint, magis nune attinef dis- 

erepantias quasdam inter Lipsiensem et Romanum memorare, quae 

partim eiusmodi sunt, ut necessitudinem potius confirment quam 

imminuant. primum igitur ea quae omittit R ἑξήκοντα (p. 96, 16) — 

χειροτιοίητον (p. 97, 4) extant in Lipsiensi?) quae deinde p. 61, 7 

R tradit mutila ex eis orta esse apparet, quae habet Lipsiensis. haud 

dissimilis alius locus est p. 134, 20, ubi Iosephus scripsit ἐξέσται 

δὲ φανερῶς, uerum in Lipsiensi extat ovx ἐξέσται δὲ φανερῶς, 
λάϑρα γοῦν ἀλλήλοις σύνεσμεν, ἐξέσται δὲ φανερῶς, quorum οὐχ 

suppletum est manu prima, deinde uerba perperam iterata οὐχ — 

σίνεσμεν deleta sunt a correctore secundo. R uero eum T exhibet 

οὐχ ἐξέσται δὲ φανερῶς, quae ex Lipsiensi petita non esse apparet; 

sed iam in archetypo aliquid correctum esse uidetur. p. $9, 16 

memorantur οἱ KAeozaroac iucoot, ubi ἢ male abundans habet 

ἔρωτες ἵμεροι; in Lipsiensi uero ἵμεροι extat et in margine ἔρωτες. 

similis est ratio p. 100, 18; ibi enim Lips. eum PAML habet icva- 
ϑὴν et in margine yo ἀριστόβουλον, R uero cum V ἀριστόβουλον 
ἰωνάϑην. contraria res est p. 378, 10, ubi nomen patris Simonis 

aut ϑαχήου traditur uel 9ezíov, aut χαϑλᾶ, quod in R extat; at 

in Lips. χαϑλᾶ ϑαχήου, quod quomodo ortum sit, patet. et Lips. 

quidem paullo maiore eum fide archetypi uestigia pressisse uide- 
tur; nam ϑαχήου nomen meliorum testium auetoritate commenda- 

tur, eontra χαϑλᾶ interpolatum uidetur. aecedit quod etiam aliis 
quos memorauimus locis tradita paullo melius seruauit quam Roma- 

Lips ut R. at discrepant hisce: p. 492, 20 διηρεύνων nulla correctura Lips. 
&v 

itidem 509, 16 ἠρεύνων, sed p. 512, 17 ἐραυνῶντες ut R!; 495, 22 Ar καὶ Lips 

(μὲν supra scripsit m. 1); 497, 22 züxsivoc non xal ἐχεῖνος Lips; 498, 13 post 

Ἀρτεμισίου nihil erasum in Lips; 5060, 11 ἐνεπίμπλασαν Lips, non cum R ἐπίμ- 
πλασαν; 500, 14 τίμιος non τίμος Lips; p. 514, 11 ἐζήτει non ut R ἐξήτειε; 
p. 515, 10 ἐδόχει non ἐχεὶ αὖ R; denique p. 518, 22 κατ᾿ αὐτῶν recte Lips non 
καὐτῶν cum R. 

1) uide p. 447, 3; 449, 5; 452, 20. 2) p. 125, 16 ad ἀδήριτον ascriptum 
est ἄμαχον in utroque; p. 127, 14 χινδυνεύειν R in textu et in margine zivóc- 
γεύσειν, idem Lipsiensis, nisi quod etiam in margine χινγδυνεύειν habet; cf. p. 90, 12. 

3) adde p. 456, 20 quae KR in margine habet Lipsiensem in textu tradere; 

p. 496,3 χαὶ σταυροὶ ab R omissum tradit Lips. sed p. 366, 2 z«i πρόφασιν — 
“Ῥωμαίοις R habet in textu, at in margine Lips. 
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nus, quem eum etiam aetate superare uideatur, fortasse melius erat 

hune potius ad nostram editionem adhibere, quam illum. sed quo- 

niam Romanus collatus erat, antequam Lipsiensis accuratius explo- 

raretur, in illo aequiescere uisum est; nam utrumque recipere nimium 

erat. multi uero loei ex Lipsiensi excerpti sunt, et imprimis sicubi 

Romanus aut correctus erat aut dubius ille inspeetus est, et si qua 

forte grauior in eo extitit discrepantia apposita. quare uix quic- 

quam fugisse uidetur, quod quidem alieuius sit momenti. 

Correeturis et adnotamentis ornatus est Lipsiensis ab homini- 

bus tribus, quorum primus non multa correxit usus ut uidetur arche- 

typo ipso; ab hoe suppleta est libri III laeuna, de qua supra (p. XIII) 

dietum est. deinde permulta intulit emendauit suppleuit manus 
secunda, eodiei ipsi ut uidetur aetate suppar, quare litterarum specie 

a priore saepe uix discerni potest!). quae usa est eodice simili 
Vrbinati (C) aliisque eiusdem familiae; eum his igitur plerumque 

consentit Lipsiensis manus secunda. manus tertia saeculi est fere 
XV, quae quidem Iosephi uerba uix attigit. denique codieis folia 25 

prima, quae amissis ueteribus postea reposita sunt?) ex aliquo 

generis C exemplari petita sunt. 
Breui esse licet de Zaurentiano plut. 69 cod. 17 (N)?), euius 

diserepantias apposuit Cardwellus. is enim codex Romano et 
Lipsiensi tam similis est quam est aqua aquae, pressius tamen 

sequitur Lipsiensem, quocum consentit p. 61, 7; 89, 16; 134, 20. 
at p. 378, 10, ubi in textu exhibet ϑαχήου, in margine καϑλᾶ 
communem archetypum maiore eum fide expressit quam aut Romanus 
aut Lipsiensis; apparet igitur eum a neutro pendere sed sui iuris 
esse. in hae editione appositae sunt eius diserepantiae eis locis, qui 

et in Lipsiensi et in Romano desiderantur. 
Similiter Romanum maxime sequitur, quantum paucis locis inspectis 

eognosci potuit, codex Vrbinas nro. 855), qui tamen interdum ab 
illo discedit, ueluti p. 146, 4 solus non σταραχρῆμα exhibet, sed 
πιαραυτίχα, et 146, 10 χομέζων àvruvávoo αττὸ ῥώμης, cum a ceteris 

omnibus absit ἀντιάτρω. p. 91, 18 sq. habet ἐπιτέμνοντες τὰ 
ztoéuvoa, sed πρέμνα in rasura positum est, manus prima scripserat 
và ἄχρα τιρέμνα, corrector igitur id restituit quod nune habent 
VC. uerum non unus, sed duo correxerunt, quorum alter eodiei 
aequalis, alter saeculi fere XV uidetur. uelut illo loco, de quo 

1) nihil igitur obstat, quominus has correcturas adhibito alio codice ab 
eodem homine factas esse putemus ac priores. 2) uide snpra p. XIII. 

3) uide p. XII nro. 9. 4) uide p. XVIII nro. 27. 
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saepius dietum est, p. 35, 16 in Vrbinate manu prima seripta sunt 
χατατεταγμένω xal μόνοις αὐτοῖς τοῖς ἰδίοις ὅροις qualia ex- 

hibent VR. sed corrector restituit μόνους αὐτοὺς et inter uersus et 

in margine ascripsit o? νῦν εἰσὶ χρηματίζουσαι λαμτερῶς, sed λαμ- 
;tQt0g à correctore posteriore restitutum est ante erasis compluribus 

litteris. apparet igitur primum in margine suppleta esse quae C 
addit o? νῦν εἰσὶ χρηματίζουσαι τῶν κατὰ τὴν χοίλην Συρίαν Ἕλλη- 

γίδων πόλεων, deinde λαμσερῶς repositum esse ex PAM, unde supple- 
mentum ortum est ex utroque genere mixtum. at p. 34, 11 σπέν- 

Qovreg δὲ ἀττεσφάττοντο xci ϑυμιῶντες scripsit manus 1, quod 

correetor antiquior transposuit ozrévÓovreg δὲ xal ϑυμιιῶντες azvé- 

σφάττοντο cum C consentiens. posteriorem correetorem habemus 
infra p. 146, 5, ubi eraso ἡρώδην ab eo repositum est οὔαρον eum 
PAM, et 146, 9, ubi ἐγείβουλος ἀντίστατρος εὑρίσχεται dederat manus 
prima, at corrector recentior restituit ἐσειβουλὰς avrízeroog εὑρί- 

σχεται τύξητοιηχὼς. apparet igitur a priore correetore adhibitum 
esse codicem familiae C, ab altero generis PAM. 

Nune eommemorandus est codex Vossianus uel Lugduno- Data- 
uus!), qui eum VR in plurimis et grauissimis consentit?) tamen 
ex neutro eorum petitus est, sed suum loeum obtinet, cum et 
quaedam ex genere meliore habeat deprompta et non pauea singu- 

laria, id quod nunc paucis exemplis illustrandum est. p. 146, i—4 
haee exhibet: οὔαρος δὲ ἐχέλευσεν ἀπολογεῖσθαι τὸν ἀντίττατρον, 
zai ὃς οὐδὲν πλέον εἰττὼν ἢ ϑεὸς ἐστί μοι τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν 

μάρτυς ἔχειτο σιγῶν, αἰτήσας δὲ τὸ φάρμαχον" δίδωσί τινι τῶν 
ἐπὶ ϑανάτῳ χαταχριϑέντων ziv sine dubio interpolata et quae 
a nullo alio traduntur. u. 5 in textu habet οὔαρον eum PA, 

margine ascripsit corrector ἡρώδην; u. 9 κατὰ σαλώμης ἐπιβου- 

λὰς &vrízavQog εὑρίσχεται τιεπτοιηχὼς tradit eum PAM, consentit igi- 

tur fere eum eorrectore eodieis Vrbinatis 85; p. 399, 12 sq. uerba 

τέως — ποριζόμενοι absunt a LVRCLatExe, exhibet Voss. eum 

PAM, omisso tamen vov ἐπιτηδείων; p. 399, 18 σωτηρία ἐξόδου 
οτὲε 

τῆς 6m «Αἰγυπτίοις iradit, ove a correctore superadditum est cum 

C; 400, 1 ἐσχέδασαν dat cum MLCExe et margine PA, sed litterae 

1) uide p. XIV nro. 12. 2) uelut p. 35, 14 et 465, 8. ceterum propius 

accedere uidetur ad R quam ad V, uelut p. 49, 6 exhibet ϑεωρητέον εἶναι τῆς 

στρατείας cum PAMLR; 211, 17 τῆς πόλεως πᾶν cum RC; 229, 12 ὑμῶν ἕνεχα 

κατασφάξουσιν cum isdem; 270, 20 χατηχοντίζετο cum R; 998, 20 τὰς πρὸς 

ἀλλήλους φυγὰς cum ROC; denique p. 100, 18 ἰωνάϑην tradit consentiens cum 

Lipsiensi aliisque, non ἀριστόβουλον ἰωνάϑην, quod est in VR. 
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ἐσχέδ a correetore in rasura sunt repositae, fuisse igitur uidetur 
ἐχόλασαν quod exhibent PAVR. u. 6 χατὰ supra uersum addidit cor- 
reetor eum M et correcto A. deinde non pauca solus tradit, uelut 
p. 3760, 1 post κατ᾽ αὐτῶν addit φυλάττειν; 381, 4 xaxov omittit; 
407, 16 post χάριτι addit ἐδωρήσατο; 413, 18 προσγινομένων 
αὐτῶ τιλειόνων; A18, 7 στρατηγοῖς xci τοῦ Ὄϑωνος ἡ στρατιά, quod 
proxime aecedit ad A eorreetum; 550, 10 καταγιερεύγει; 593, 24 
zai ττήγανον. maxime uero memorabile est, quod p. 156, 18 inter 
xatéluve et μεταβάσης haee inserit!):; γένεται δὲ) κατὰ τοῦ- 
TOY τὸν χρόνον, ἰησοῦς σοφὸς ἀνὴρ᾽ εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή" 
ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων zug" διδάσχαλος ἀνϑρώπων τῶν 
ἡδονὴ τἀληϑῆ δεχομένων xai τιολλοὺς μὲν ἰουδαίους " τεολλοὺς δὲ 
xal τοῦ ἑλληνιχοῦ ἐπτηγάγετο" ὃ χριστὸς οὗτος ἦν" καὶ αὐτὸν ἐνδεί- 
ξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡμῖν, σταυρῶ ἐπιτετιμηχότος τειλά- 
του, οὐχ ἐπαύσαντο οἱ vo?) τιρῶτον ἀγατιήσαντες" ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς 
τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν" τῶν ϑείων προφητῶν ταῦτα zal 
ἄλλα μυρία τιερὶ αὐτοῦ ϑαυμάσια εἰρηχότων᾽ εἴσ τε) νῦν τῶν 
χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε cvouaouévov?) ovx ἐπέλιεε ἢ τὸ φῦλον. 
πάντες γὰρ δίκαιοί τὲ xal ἄδιχοι ἐνώτειον τοῦ ϑεοῦ λόγου ἀχϑή- 
σονται" τούτῳ γὰρ Ó πατὴρ τὴν χρίσιν δέδωχε. xal αὐτὸς βουλὴν 
χεατρὸς ἐπιτελῶν, χριτὴς τταραγίνεται ὃν χριστὸν προσαγορεύομεν. 
οὐδὲ yàg μίνος χαὶ δαδάμανϑυς, χριταὶ xaO ὑμᾶς ἕλληνες" ἀλλ᾽ 
ὃν ὃ ϑεὸς xal τιατὴρ ἐδόξασε" τιερὶ οὗ ἐν ἑτέροις λειττομερέστερον 
διεληλύϑαμεν, τιρὸς τοὺς ζητοῦντας τὴν ἀλήϑειαν" οὗτος τὴν 

πατρὸς  ἑχάστω διχαιοχρισίαν ποιούμενος, 7τᾶσε χατὰ τὰ ἔργα 
γεαρασχευάσει τὸ δίκαιον" οὗ χρίσει τταραστάντες τιάντες ἄνϑρωττοί 
τε xal ἄγγελοι xal δαίμονες, μίαν ἀττομφϑέγξονται φωνὴν οὕτως 
λέγοντες" δικαία σου ἡ χρίσης. ἧς φωνῆς τὸ ἀνταπόδομα, ἐπ᾽ 
ἀμφοτέροις ἐπάγει τὸ δίκαιον" τοῖς μὲν εὖ τεράξασι, διχαίως τὴν 
ἀΐδιον ἀττόλαυσιν πταρασχόντος᾽" τοῖς δὲ τῶν φαύλων ἐρασταῖς, τὴν 
αἰώγιον χόλασιν ἀπιονείμαντος᾽" xol τούτοις μὲν τὸ τεῦρ, ἄσβεστον 

διαμένει χαὶ ἀτελεύτητον" σχώληξ δέ τις ἔμτευρος μὴ τελευτιῦν" μὴ δὲ 
σῶμα διαφϑείρων ἀπαύστω δ᾽ ὀδύνη ἐκ σώματος ἐχβράσσων ztaga- 
μένει" horum pars prior (γίνεται δὲ --- ἐττέλιτεε τὸ φῦλον) testi- 
monium est Christianum petitum ex Ant. Iud. XVIII 09 sq., quod, ut 

1) quae affert etiam Hauerkamp ad bell. Iud. II 9, 1 (uol. II p. 166). 

2) δὲ à correctore repositum erasis litteris tribus; fort. fuit γὰρ. 3) ot to 
correcta ut uidetur ex οἵ τε. 4) τ in rasura ἃ correctore repositum. ὃ) ex 

ὀνομασμένον correctum. 6) ex ἐπέλειπε corr. — 7) sic xgo codex, non πρὸς 
quod testatur Hauerkamp. 
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supra memoratum est, in V aliisque libris bello Iudaieo superaddi- 
tur. reliqua aliunde assumpta sunt. in margine adnotauit rubri- 

cator: σή περὶ τοῦ xvoíov ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὅσα μαρτυρῶν λέγει 
οὗτος. postea corrector conseruato testimonio Christiano reliqua 
στάντες yag δίχαιοι --- zopgeuérvet) induxit et in margine haee adno- 
tauit: ἰστέον ὁτὲ τὸ τοιοῦτον, ὠβέλισται διχαίως σταρ᾽ ἡμῶν" ἐτεεὶ 
μὴδὲ ἐν ἑτέροις ἀντιγράφοις τοῦτο εὕρομεν" ἀλλ᾽ οὐδέ τις τῶν 
τῆς ἐχχλησίας τοῦ χριστοῦ διδασχάλων τούτων ἐσιεμνήσϑη. οὔτε μὴν 
τῶν ἐσύστερον ἱστοριχῶν ἀνδρῶν τ x τ Ἐ μένων (aut μόνων) ἄνω x ἡ 

eo 
3^4^4'* ' ΄ τα ΠΟΥ ἢ’, ^ 

εἰρη *okokok ἀλλὰ χαὶ τὶ αὶ ἃ xo ἐν τώ (ἢ A0yC) τὴ Ἐ ἃ X χαίολὸ ἃ Ἐπ ἃ ἢ 

οίσχετ x * * !). 

Iam uides, quid de hoe codice statuendum sit; habemus librum 
eius generis, cuius. sunt VR, ex genere meliore passim correctum 
conieeturisque et interpolationibus auctum. ea denique est Vossiani 
condicio, ut haee omnia iam in eo libro, ex quo exsceriptus est, in- 
fuisse necesse sit. 

Haec paullo pluribus disputata sunt, quoniam priores editores, 
maxime Dindorfius et Bekkerus, Vossiano plus aequo tribuerunt; 

non pauea enim eorum, quae solus praebuit, eum probabilitatem 
quandam haberent, editores receperunt, id quod minime proban- 
dum esse apparet. ex eis enim, quae supra excerpta sunt, apparet, 

Vossiani recensionem a docto aliquo homine non sine teme- 
ritate esse confectam; quare si quid reetius tradere uidetur, id 

coniecturae aut casui tribuendum erit, uelut quod p. 418, 2 xexívav 

solus reetius tradit?) idem fortasse cadit in p. 381, 4, ubi recte 
omittere uidetur xexóv, quod quidem eum in reliquis codicibus 
incertum habeat locum, suspectum erat. quamquam igitur con- 

cedi potest fieri posse, ut Vossianus quippe qui ex nullo codicum 
superstitum petitus sit, solus aliquid recte seruauerit, tamen summa 
in hae re prudentia opus esse apparet. ae priorum editorum error eo 

exeusatur, quod nesciebant, quid prima manu scriptum esset in Vos- 
siano, quid a correctoribus postea inuectum, qui fuisse uidentur 
numero tres. primus enim quaedam correxit rubrieator, cum codicem 
adnotaret; hune eundem totum librum exarasse sumi potest. postea 
extitit, qui eum alia mutauit tum illum de Christo loeum induxit; 

1) adnotamenti pars posterior margine acciso mutilatus est. partem priorem 

apparet spectare ad ea quae inducta sunt; addidit deinde uir doctus quisquis fuit 

testimonium de Christo extare in Antiquitatum Iud. libro XVIII. 2) infra 
tamen IV 634sq. cum reliquis habet χιχίλιον. 
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denique tertius homo doctus, fortasse Petauius aut Vossius aliusue, 

haud pauca emendauit. hi aut menda leuiora sustulerunt aut aliis 

codieibus usi tradita mutauerunt aut in marginem uarias lectiones 

asceripserunt, alia denique coniecturis temptarunt, quarum maior pars 
eorreetoris esse uidetur tertii. iam eorum quae Dindorfius et Bek- 
kerus receperunt, complura non ueteris codieis sunt, sed correc- 

torum. uelut p. 177, 12 αἱρετοὶ, quod dedit Bekkerus, correctum 
est ex αίρετοι tribus ante litteris erasis, ut appareat fuisse ἀδεαί- 

oevoL in Vossiano ut in reliquis; p. 266, 21 azreuoec τῶν correc- 
tum est ex ἀσιειλησάντων; p. 356, 1 αὐτὸν ex αὐτῶν factum est; 

p. 382, 11 xoívew δοχεῖ, quod editoribus placuit, correctoris est; 

olim fuit χρένεσϑαι δεῖ; p. 397, 23 év9éov nunc habet codex!) ex 

ἔνϑα correctum; 41$, 5 DNE extat, 44 manu recentiore supra 
addita sunt; similiter p. 478, 20 óuoev ex Oujoovv factum est et 
p. 598, 7 ἐκ παραβόλου mutatum in éx τοῦ παραβόλως, quod etiam 
in À corrector dedit. haec igitur fere omnia non maiorem auctoritatem 
habere apparet, quam nostratium hominum cuiusuis coniecturas. 

Eiusdem generis, aliter tamen commixtus est Ziostgaardianus ?); 

is enim sine dubio ex eadem stirpe procreatus est qua VR, quibus- 
cum p. 43, 14 tradit χατέχοντες ἰουδαῖοι xai αἰγύπττιοι" τούτους 
δὲ ἀντίχεατρος; p. 168, 6 omittit xol oí uiv Qxovro; p. 465, 8 ἢ 
πόλις ὅλη τὸ διείργον tradit alibique saepe eonsentit. propius uero 
accedit ad V, eum quo tradit p. 49, 2 βραβεύεσθαι ϑεῷ τιλέον εἶναι, 
et p. 171, 18 ἐάμνιαν; nee praetereundum est, eum in margine dare 
capitulorum numeros, quos habet V. p. 35, 15 sq. 43, 5 eum C faeit 5). 
p. 49, 16 haec tradit τῶν δὲ ἄλλων émi τιμωρία τοῦ φόνου βάσσω 
συμβαλόντων μετὰ ττάσης τῆς δυνάμεως fere ut PAMC. praeterea 
multa habet propria interpolamenta et corruptelas, uelut p. 42, 7 

pro μέλετε tradit ἐν λάρνακι; p. 42, 8 omittit Ἰουδαίοις; p. 52, 7 
haee exhibet: λαμπρᾶ (sic) τὲ σπτομττὴν él τὴ “τατριχῆ χκηδεία ἔτε- 
λεύτησε (σε ex σὲν aut cav correctum); p. 53, 1 ὡς --- 3 ἔγνω omittit ; 
p. 145, 2 xai πταρὰ ϑεῶ xoi παρὰ ἀνϑρώποις xol παρὰ σὺ πάτερ 
tradit, cum a ceteris omnibus absit χαὶ “τ«αρὰ ἀνϑρώττοις. paullo 
infra I $ 639—643 maxime consentit eum C, ut tamen quaedam alia 
habeat, uelut p. 146, 3 χαταχριϑέντων omisso δεσμώτῃ cum Vos- 
siano, u. 6 yocwV/ec χαίσαρι traicit eum À, 7 δὲ ἀντίπτατρον ὃ βασι- 

1) non ἐνϑέον ut tradit Hauerkamp. 2) uide p. XVII nro.24. 3) memo- 
rabile est p. 56, 7 cum tradere non σατράπου, sed τυράννου, quod legitur in 
Paris. 1421, de quo infra p. LII dicemus. 

losephus VI. d 
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λεὺς tr. solus, 10 οἰχέτης habet solus, 17 ὡς βουληϑεὶς ut L'VR. 
his satis demonstratur, quam exiguam habeat fidem, nec magni 
faciendum est quod p. 249, 1 recte dedit &z:0 ἀγρίσιτεα et p. 418, 2 
cum Vossiano xexívav; haec enim sine dubio coniecturae sunt. et 
eum Vossiano alibi quoque non raro consentit Rostgaardianus, uelut 
p. 399, 12 exhibet uerba τέως — ποριζόμενοι omisso τῶν ἔσιι- 
τηδείων. sed in aliis tam ab eo discedit, ut appareat ex eisdem 
eum eodieum generibus esse compositum, longe tamen alio con- 

silio. postremo memoranda est mensium tabula, quae Rostgaardiano 

in calee subiecta est; eam enim primum talem pinxerat librarius, 
ut oeto menses capere posset, sed quattuor locos uacuos reliquit, 

quattuor expleuit inseriptis nominibus mensium Romanorum Hebrae- 

orum Macedonum Aegyptiorum eisdem, quae sunt in Lipsiensi, in 

quo ut supra!) dietum est, octo menses extant. uides igitur primum 
librarium in animo habuisse totidem dare quot habet Lipsiensis, sed 

incertum qua de eausa dimidio perfecto substitisse. 

Quae de Rostgaardiano dieta sunt, eadem de JBodleiano siue 
Darocciano?) ualent, qui in omnibus cum illo consentire uidetur; 

primum enim eundem habet titulum, qualis in alio extat nullo, deinde 

quae ex eo proferunt Bernardus et Hudson fere omnia eum Rost- 
gaardianis consentiunt, uelut p. 42, 7; 8; 49, 2; 52, 7; 399, 12. 
et quoniam Rostgaardianus antiquior uidetur, probabile est ex hoc 

Bodleianum exsceriptum esse. 
Eidem generi aecensendus est Cois/znianus nro. 191 3), cuius lec- 

tiones apposuit Hauerkampus. ex quibus intellegitur saepissime eum 
faeere eum L et V et R, uelut p. 34, 19 οὐδὲν δὲ οὕτως ἐστὶν 0 τότε 
τῶν συμφορῶν exhibet; p. 36, 15 id praebere uidetur quod habent 

LVRC?2, et p. 43, 5 ἰάμβλιχον πιτολεμαῖον idem fere quod V et 
Romani arehetypus; p. 59, 10 consentit cum VC et I ὃ 639—641 

eum V9) 3406, 9 habet τῇ σεμεχώνῃ τῶν σαμαρξδιτῶν λίμνη; seri- 
pserat Iosephus Σεμεχωνιτῶν, at σαμαρεδιτῶν VR aliique habent in 
margine. p. 348, 14 idem habere uidetur quod VC et Lips, nee 
minus p. 352, 9 ἡ γὰρ παλίμπους τύχη τιδριίσταται ut VRO. | inter- 
dum uero alios sequitur, uelut p. 35, 15 idem tradere uidetur ac 
C, et p. 465, 8 ὅλη εἴχετο διεῖργον exhibet et p. 590, 4 φλεγομένης 
γῆς, utrumque eum L. at cum PAM raro consentire uidetur; p. 44, 

16 Hauerkampus ex eo enotauit γὰρ, quod in illis est. habemus 

uL) asit: 2) uide supra p. XV nro. 15. 3) uide supra p. XVII 

nro. 21. 4) omittit p. 399, 12 τέως — 13 ποριζόμενοι cum LVRC. — 5) p. 351, 4 
habet στρατηγῷ quod praeterea solus V! tradit. 
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igitur codicem generis VR cum aliis commixtum, aliter tamen atque 
in Vossiano et Rostgaardiano factum est. praeterea autem si quidem 

Hauerkampi excerptis fides, tantis est refertus uitiis, ut perparui 
eum habendum esse appareat !). 

Nulli alii codiei certis argumentis adiungi potest Vaticanus 983?), 
ceterum uix memorabilis. qui IV 1—5 fere ubique concinit cum 
VRC; dein p. 346, 9 non Z€eueyovwov exhibet sed σαμαρειτῶν, 
quod nune VR et Lips habent in margine; itemque p. 347, 13 
eum R'! habet zeezvorat: paullo infra p. 348, 13 exhibet ὅσεερ 

ὃ ἀνωτάτη τῆς πόλεως 7097068 ἦν, ἐφ᾽ οὗ τὸ πέμτιτον καὶ 

δέχατον στρατοτιεδεύχει τάγμα cum V! et man. 1 Lips. sed inter- 
dum in aliam partem abiit; nam p. 347, 17 eum PAL exhibet 

ἦν ἀτείχιστος, ὃ δὲ mig, et eiusdem paginae u. 9 χατὰ zAev- 

ρὰν δὲ εὐτυρόσωπον, quod reliquorum nullus. aceedit quod p. 465, 
S haee habet: γονορήοις uiv γὰρ xol Aezooic T “τόλις ὅλη εἶχε τὸ 

διεῖργον, γυναιχῶν ὃὲ ἐμμήνοις ἀτιοχέχλειστο, ut L. mixtus est 

igitur ex duobus ecodieum generibus aut ex codice correcto descriptus 
similisque uidetur Coisliniano. 

Fere eadem esse uidetur condieio Marciani 952?), de quo pauea 

diei possunt. p. 36, 15 habet ἐσεόρϑει δὲ xal τὰ zcegl ττέλλαν «av τούτω 
δὲ xaxozt«90y eum LVRO et p. 465, 8 γονορήοις μὲν δὴ καὶ Aezooic 
ἡ τιόλις λει εἶχε τὸ διεῖργον, γυναικῶν δὲ ἐμμήνοις ἀττοχέχλξιστο 
cum L. et quoniam idem reperitur in Vaticano 983 et Coisliniano, 
eum his Mareianus fortasse maioris necessitudinis uineulo coniune- 
tus est. 

$ 11 de familiae tertiae (C) codicibus. 

Plurimi sunt codices ex eadem stirpe oriundi, ex qua C; habe- 
mus enim quinque Parisinos, nro. 1423, 1426, 1427, 1428, 1429 9), 

deinde Medieaeum a Cardwello collatum ?), Vaticanum 984 cum 

Hennebergensi 9), Busbeckianum 7), Berolinensem denique et Redige- 
ranum *), quorum antiquissimi sunt Parisini 1429 et 1427. hi omnes 
unam tamquam familiam efficiunt, cuius proprium est, ut res capi- 

tulatim sint diuisae adiectis numeris, rerumque indiees uni cuique libro 

praefigantur, qui quidem a solis Parisino 1426 et Berolinensi et Redige- 

1) p. 158, 20 teste Montefalconio non χατημέλουν sed χατεφρόνουν tradit 
et p. 160, 12 non ἀχρατής Sed ἀχροατής, quae sunt aperte uitiosa. 2) uide 
suprà p. XVIII nro. 25. 3) uide supra p. XVIII nro. 27. 4) uide p. XV 
nro. 16— 20. 5) uide p. XII nro. 10. 6) p. XVII nro. 25 et 30. 
1) p. XVIII nro. 29 8) p. XI nro. 8, p. XVII nro. 23. 

d* 
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rano absunt!) deinde omnes in plurimis et grauissimis et inter se 
et cum C consentiunt nee solum Iosephi uerba eadem tradunt, sed 
etiam notas marginales?) sed in tanto horum codicum eonsensu 

memorabilis est saepe dissensus, qui tamen certis finibus cireum- 

scriptus est, multoque minores sunt huius familiae uarietates quam 

generis VR, de quo modo dictum est. iam hie et consensus et dis- 
sensus unde ortus uideatur, supra (p. XXXIX) expositum est. haec 
enim recensio confecta uidetur codice generis deterioris (VR) ex 
altero eorrecto uariisque lectionibus coniecturis interpolamentis aucto, 
quorum eum multa in margine posita essent, pro libidine librarii 

asceiuerunt quod placebat. nec postea singulis eodicibus docti deerant 
correctores, a quibus aut alii eodices passim inspeeti sunt aut 

aliunde eorrecturae inuectae, uelut ut unum proferamus, in Parisino 
1427 semper extat Σέμφωρις, non Σέσφωρις, et Ἰόττη, non Ἰόπττη, 
quod a reliquis traditur, sicut. alia quoque in hoe codice satis 
audaeter mutata sunt, uelut p. 56, 17 non habet σατράπου, sed 
τυράννου, et p. 279, 14 non χατάφυτος sed xevaxouoc et in margine 

manu prima χατάφυτος. mirum igitur non est, quod hi codices 
inter se saepe discrepant, id quod exemplis quibusdam nune demon- 
strandum est. interdum igitur solus ut uidetur Parisinus 1427 

eum VR aut LVR facit, ceteri omnes cum PAM, uelut p. 55, 25 
exhibet ἐσεισρέσεων xoi ἐτειτροτεξύειν, p. 560, 6 τετράρχαις τολμῶσιν, 
p. 59, 10 πλείω ye μὴν αὐτὸς ὑπὲρ σωτηρίας ὑπισχνεῖται, p. 284, 
12 xav τῶδε aliaque plura. uerum haee ratio non ubique obtinet; 
nam p. 278, 17 σιροσαγορευομένη Paris. 1427 eum PAML, ἀγορευ- 
ouévy C Medieaeus Berol. Red. et Paris. 1429 eum VR; p. 280, 4 

ἐνεργός ἑστι xol συνεχὴς ὅλη χαρττοφόρος Paris. 1427 cum C, £veo- 
γὸς ὅλη καὶ συνεχής ἔστι χαρποφόρος Paris. 1429 Med. Berol. Red. 

eum PAMLVR; p. 280, 15 σιλωνίτιδι PAL?, σιβωνίδι VR, σιβωνί- 
λ 

τιδι Par. 1429, σιβωνίτιδι Par. 1427, σιλβωνίτιδι C Med. Berol. Red. 

eum ML'!; p. 387, 2 εἰς Par. 1429 cum L, πρὸς ommes reliqui; 
p. 387, 14 εἰστιετεαιχότας Par. 1429 eum PALVR, ciozreztvexovag 

C Par. 1427 Berol. Redig. cum M, &ozrezrouxórac Med.; p. 385, 9 

1) reliquorum codicum nullus habet argumenta singulis libris praefixa; capi- 

tulorum numeri extant in V et fragmento Coisliniano et in Rostgaardiano, sine 

dubio ex tertia familia deprompti. 2) uelut ad IV 361 manu prima ascriptum 

habemus ov διὰ νίγερα᾽ ἀλλὰ διὰ τὴν χριστοχτονίαν ταῦτα πεπόνϑασιν in 
Vrbinate (C) Berolinensi Redigerano; idem ad IV 361 adnotant oz πῶσ φησι τὸ 

ἐξ ἐπιστήμης. Berolinensis autem et Redigeranus ex C petiti non sunt; haec igitur 
ad communem auctorem redeunt. 

πεν 
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συστπιεειραϑέντες O Paris. 1429 Med. cum L, συστραφέντες Paris. 1427 

Berol. Redig. et in margine Paris. 1429 cum PAMVR. itaque 
aeeidit, ut etiam egregia in parte solum horum codicum tradita 
sint; nam p. 562, 1 φϑασϑέντες suppeditant soli ut uidetur Berol. 

et in margine Redig. et Parisin. 1426; at φϑαρέντες € Med. et Paris. 

1423. 1428. 1426). 

His satis demonstratum esse uidetur, quae horum codieum 

sint eommunia et quibus inter se differant. nune de singulis pauca 
addenda sunt. atque omnium et antiquissimus est et optimus 
Parisinus 1429 diligenter exaratus multoque minus uitiosus quam C. 

hie ab huius familiae origine proximus abesse uidetur, id quod 
maxime ex uariis lectionibus apparet, de quibus supra (p. XXXIX) 

dietum est. succedit ei aetate proximus Parisinus 1427, quem 
multa peeuliaria tradere demonstratum est, quare dubitari non potest, 
quin neque ex Parisino 1429 neque ex C petitus sit. ar. 1428 
consentire solet eum C, nee tamen ex eo petitus est?). de Parisznis 
1423 et 1426 pauca comperta sunt; quae enim de eis Hauerkampus 

refert, minus certa sunt; uidetur tamen Par. 1426 propius accedere 
ad 1429 6); nee tamen ex eo exscriptus esse potest, cum careat argu- 
mentorum indicibus. JMedicaei lectiones extant apud Cardwellum, ex 
quibus intellegi potest neque ex C neque ex Parisino 1429 aut 1427 
eum deriuatum esse, ceterum non magni esse faciendum. de Vati- 
cano 952 nihil constat nisi genus; huius apographum esse ZZenne- 
bergensem alibi demonstratum est!) nee melius de JBusbeckiano 

sumus edoeti. 
Reliquum est, ut dieatur de Derolnensi et Redigerano, de qui- 

bus eertius iudicari potest. qui inter se simillimi sunt, ut ex uno 
fonte eos deriuatos esse appareat; eodem enim fere utuntur pagi- 
narum ambitu, id quod maxime in initio apparet; eadem est in 

utroque laeuna p. 24, 16— 26, 18 in neutro indicata ?); eadem est 
foliorum commutatio eisdem signis eisdem uerbis in margine cor- 
receta, ut appareat non alia fuisse in communi archetypo; eaedem 

sunt in margine notae uariae manu prima perscriptae, denique fere 

1) in Parisinis 1427 et 1429 hic locus non superest. 2) de Par. 1428 uide 
infra addendum p. LXXII. 3) p. 284, 18 ἀπειρηχότες in textu, προηργηκότες 
in marg. habet Par. 1426 ut 1429; uide infra p. LIV not. 4. 4) uide uol. I 

p. XXII; uol. III p. XII. 5) quae in Berolinensi postea folio superaddito ex 
alio codice expleta est (uide p. XII; nam supplementum non ex libro generis 
C fluxit, sed ex L petitum uidetur, quocum et in aliis consentit et p. 24, 20 

non χανὰ sed crve tradit. 
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eaedem in extremo codice reperiuntur lacunae; primum enim p. 625, 25 

in Berolinensi loeus uaeuus relietus est litteris χνὴν v, in Redige- 
rano litteris τέχνην v, deinde p. 628, 1—3 in utroque litterae aliquot 
omissae sunt, nec tamen prorsus eaedem; nam ab Redigerano abest 
ἀνεβόα, quod extat in Berolinensi, Berolinensis autem χολαζόμενος 

omittit totum, cuius in Redigerano supersunt primae litterae xo. his 
probatur communem esse utriusque fontem 1), in codice autem arche- 

typo sub finem aliquot litteras ita euanuisse, ut quarundam uestigia 
extarent, quo faetum est, ut alter librarius altero plura dispiceret ?). 
uariae lectiones, quae uterque in margine habet, ex antiquis exem- 

plaribus sumptae sunt; nam ut supra (p. LII) demonstratum est 
adnotamentorum pars iam in C legitur, et quod ad p. 387, 21 Bero- 

linensis in margine habet yo ϑυμοῖς, idem in Parisino 1429 extat ὃ). 

atque probabile est ex nullo antiquiorum, quos quidem superstites 
nouimus, petitos esse Berolinensem et Redigeranum, sed sui iuris 

esse, id quod maxime eo demonstratur, quod absunt argumentorum 
indiees et capitulorum numeri. iam idem eum in Parisino 1426 

obseruetur, quaerendum est, quae sit eorum cum hoc necessitudo. 

ac re uera hi tres codices ab eodem proauo uidentur descendere, 
qui Parisino 1429 simillimus fuit, Redigeranus autem et Berolinensis 

eo maxime a Parisinis differre, quod plura ex margine in textum 

receperint; saepius enim inter losephi uerba exhibuerunt quae illi 
in margine dederunt?) et cum constet illorum marginalium non 

1) coniecerit aliquis Berolinensem ex Redigerano exscriptum esse; nam 
in hoc multa in margine manu prima correcta sunt, Berolinensis autem cor- 
recta tradere solet, uelut p. 9, 20 £xrov Red. in textu, x«otov in margine, 

ἕχαστον Berol; p. 16, 2 ἀντίοχον in textu Red. et γρ ἀντίγονον ἐν ἄλλω in 
marg., ἀντίγονον Berol; p. 19, 3 τοὺς ἀνυστιχωτάτους Red. et in marg. 
τοὺς πραχτιχωτάτους interpretamentum, τοὺς πραχτικωτάτους Berol.; at con- 

trarium accidit p. 379, 6, ubi ἅγιον in textu et in margine ἀβέβηλον habet 
Berol, ἅγιον ἀβέβηλον in textu Red., et p. 387, 21 τοῖς ὅπλοις in textu yg 

ϑυμοῖς in marg. Rerol., τοῖς ϑυμοῖς ὅπλοις Red.; accedit quod notae marginalis, 

quae supra p. XI ex Berolinensi descripta est, in hedigerano extat solum initium hoc 

νῦν ἄχων ἀσεβέστατε καὶ τῆς ἀληϑείας £79. Berolinensis igitur ex Redigerano 
ortus esse nequit, sed utrumque ex communi archetypo petitum esse apparet. 

2) p. 4, 1 uterque tradit non ἔφην sed ὕφεω, quod in archetypo fuisse necesse 

est. iam hic error ex eo litterarum genere natus esse uidetur, quo usi sunt 

saeculo fere XII; ergo ex huius aetatis codice archetypum Berolinensis et Re- 
digerani descriptum esse statui potest. 3) adde p. 511, 15 ubi in Berol. et 

Red. de Ain Hebraeorum idem adnotatur atque in M (uide p. VIII not. 1). 

4) uelut p. 284, 18 ἀπειρηκότες in textu, προηργηκότες in marg. Par. 1426, ut 
1429; hoc receperunt Berol. Red.; 378, 10 ϑεχουΐου et in marg. x«94« Par. 1426 

ut Red. Berl; 379, 6 ἅγεον et in marg. ἀβέβηλον Par. 1426 cum Berol, ἅγεον 



Praefatio. LV 

pauca ex genere meliore deprompta esse, ad hane codicum familiam 
melius aestimandam utile est scire, quid primitus in margine fuerit, 
quid in textu. ad quod quaerendum eum Berolinensi et Redigerano 
Parisinus 1426 alicuius esse potest utilitatis ideoque non indignus 
uidetur, qui aecuratius examinetur. 

Correetorem habuit Redigeranus unum ipsum scribam, qui in 

margine menda quaedam correxit et omissa suppleuit. Berolinensis 
librarius ut paullo minus religiosus ita doctior fuisse uidetur, rarae- 
que sunt in eo manus primae correcturae. postea alius intulit 
multas uarias lectiones et eorrecturas ex codice R aut Lipsiensi aut 
N petitas. 

δ 12 de excerptis. 

Exeerptorum Pezrescianorum 1), nam de eis quoque paucis dicen- 
dum est, maxime conspicuus est consensus cum Laurentiano (L) aut 
solo aut eoniuneto eum aliis, uelut p. 364, 4, ubi ézri2vuotvrov in 
PAMVRC traditur, ἐρώντων habent LExe; et 366, 1 in eisdem 
εἱργμένους, in reliquis συγειλημμένους extat; p. 397, 20 χρησμοὺς 

traditum est in solis LExe, ϑεσμοὶς in PAMVROC; p. 420, 7 
βεβαμμιένων recepimus ex L Exe. idem cernitur p. 398, 21; 399, 

17; 20; 603, 9; 13; 604, 4; 14. sed hic tantus eum L consen- 

sus ad eam belli Iudaiei partem pertinet, quae est post p. 200, in 
qua ut supra (p. XXXIII) demonstratum est alia est Laurentiani eon- 

dieio atque in anterioribus. ceterum Excerpta interdum genus deterius 

sequuntur?) saepius tamen melius?), et praecipue adnotandum est 

ἀβέβηλον in textu Red., ἀβέβηλον et in marg. ἅγιον Par. 1427; 385, 9 συσπει- 
ραϑέντες et in marg. συστραφέντες Par. 1426 et 1429, hoc in textu Berol. Red.; 

p. 387, 21 ὅπλοις et in marg. ϑυμοῖς Par. 1426, 1429, Berol.; 9vuoic ὅπλοις in 
textu Red.; 389, 7 διαφϑείροιντο et in marg. διαφέροιντο Par. 1426 et 1429, hoc 
in textu Red. Berol.; iam apparet unde ortum sit p. 562, 1 φϑασϑέντες, quod 

quidem Berol. in textu habet, Red. et Par. 1426 in margine, quod olim etiam 

Parisinum 1429 in margine habuisse probabile est ex genere meliore depromptum. 

quare conicere aliquis possit et Berolinensem cum Redigerano et Parisinum 1426 

deriuatos esse ex Par. 1429. sed obstant rerum indices, qui huic additi sunt, ab 

illis absunt. 
1) excerpta sunt haec: p. 16, 11—21, 1; 82, 11—83, 11; 99, 1—100, 4; 

190, 6—15; 202, 6—11; 206, 6—211, 14; 363, 21—366, 9; 388, 23—390, 1; 397, 
6—400, 18; 419, 14—420, 16; 434, 13—439, 21; 509, 16—512, 21; 513, 1—13; 

603, 7—605, 23; 625, 241—628, 9. 2) p. 17, 7 χατῆλϑεν tradit, non cum PA 

χατήει; 14 τίσις, non cum PA ποινή; cf. p. 207, 8; 15. 3) uelut p. 82, 19 

ἕν μέρει PAMExe μέχρι LVRO; 82, 21 φίλους PAExc φίλους εἶναι MLVRC; 
83, 1 τριῶν PAExc διαχοσίων MLVRC ; 99, 5 ὀνάγρων PAMExc ὄνων ἀγρίων 
LVRO; 100, 1 βαζαφράνης PAExc βαρζαφάνης MLVRC. 
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hoe interdum ea sequi etiam non adsentiente L, uelut p. 511, 15 
eum PA non recepit uerba zrAéov vov i», quae in L aliisque ferun- 
tur. eodice igitur usus est excerptor generis melioris, qui similli- 

mus fuit Laurentiano nee pauca ex genere deteriore recepit, qui 
talis fuit, ut eum superstitem esse quam maxime uellemus. 

Eadem est ratio excerpti Poliorcetici, quo unus loeus (p. 297, 
4— 300, 4) traditur; interdum enim eum VRC!) eoneinit, saepius 
cum PAL?); deinde semel memorabilis reperitur eum L solo con- 
sensus?); bis denique meliora tradere uidetur quam reliqui testes 
omnes ἢ). 

De Excerptis JNeapolitanis (p. XVIII) uno uerbo dixisse sat 

erit. ea enim quae contulit Mau ita cum V consentiunt, ut non 

discerepent nisi raro ). Excerpta A4brosiana quantum ex paucis qui 
innotuerunt locis cognoscere licuit, ex codice generis VR petita 

sunt 9). 

$ 13 de interpretibus. 

Interpretum principem ordinem obtinet Latinus. ae primum 
monendum est quibusdam locis non certo constare, quid dederit, 

quoniam non extat editio ex optimis libris confecta. nos enim 
praeter edita duos codices habuimus, qui etsi rei nostrae satis facere 
uidebantur, quaedam tamen futuro interpretis editori reliquerunt. 
ceterum tenendum est eum esse interpretem, ut saepius non satis 
intellegi possit, quae habuerit Graeca; primum enim alia est Latinae 
linguae natura aec Graecae; deinde interpres etsi uerbum de uerbo 

satis aecurate transferre solitus sit, tamen non raro a Iosepho dis- 
cessit. primum enim ordinem uerborum, cum per linguae Latinae 

leges seruare liceret, saepius mutauit, id quod aut neglegentia ") 
quadam factum esse uidetur aut inscientia*) idem aut singulas 
uoces aut eomplurium uerborum seriem omisit, eum aut parum 

1) p. 297, 7; 299, 11; 14. — 2) uelut p. 298, 18; 299, 10. — 3) p. 298, 1 
νεοδόρους abest ab 1,1 Exc Lat. 4) p. 297, 12; 299, 1. 5) a V discrepant 

hisce: p. 180, 5 ἀλεξητήριον; δὲ omittunt; 11 ἁγνείας; 183, 2 OW prae- 
terea ad 181, 13 adnotauit man. 1 βαρὺ γὰρ τοῖς ἀδικεῖν ϑέλουσι τὸ συνεχῶς 
γουϑετοῦν. 6) enotari possunt ex Ambrosianis haec: p. 19, 14 &»70709«: habent 

cum AMLVR; 20, 17 οὐ πλεῖον βασιλεύσας tr. cum N5 p. 31, 18 πρέμνα cum VR 
et συλλέγουσι cum NVC; 34, 8 πανταχῆ cum Ο et τοὺς ἰουδαίους ἔχτεινον cum 
LVROC; 35,3 τοῖς νεωχόροις ἐχέλευσε cum LRC. 7) uide p. 85, 20; 95, 8; 
14; 144, 1. p. 85, 20 error corrigendus est; nam Latinus haec dat: neque uero 

uel secundae res uel contrariae. 8) uide p. 78, 20. 
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aeeurate rem gereret 1) aut seriptoris uerba non satis intellegeret aut 

cum corrupta in suo exemplari legeret, quid eis faceret nesciret 2). 

accedit, quod Iosephi orationem augere atque amplificare non est 

ueritus, aut perspicuitatis ut uidetur studio adductus aut impetu 
oratorio?). 

Ceterum graeca plerumque reete intellexit eaque fuit utriusque 

linguae peritia, ut losephi uerba haud male Latino sermone ex- 
primeret?). atque interdum ea est diligentia, ut graeca uerba ipsa 

dederit), euius generis est p. 589, 8, ubi uertit mazime autem 
stupor erat machinarum quae portabantur siue pegmatum fabri- 

calio. magis memorabilis alius est locus p. 19, 11 ad motos qui 
aderant exclamauit, non paucos autem papas discipulos siue consul- 
tores habebat, nunc mihi pulchrum est emori, ubi uides quam ridi- 

cule errauerit de uoce ;zrazcaé. similiter p. 96, 15 μαστοειδὴς, p. 290, 
σοβαρὸς, p. 438, 18 διώνυμον nomina propria esse putauit. et 

paullo infra in diuersam partem peceauit, cum errore minus graui 
Νομιχοῦ nomen uris periti latine redderet. his igitur locis uerbo- 

rum uim non recte perspexit; alii sunt, ubi sententiarum structuram 

paullo difficiliorem non expedierit, ut paene puerorum in modum 
ineptiat 5). 

Quae cum ita sint, caute utendum esse uersionis latinae testi- 

moniis perspicitur; imprimis autem cauendum est, ne quae plura 

habet quam graeci codices a Iosepho scripta esse putentur. 
Iam eo transimus, ut qualem habuerit codicem graecum inter- 

pres latinus quaeramus. et quoniam supra est demonstratum, duo 

esse eodieum graeeorum genera, quorum alterum repraesentent PA, 
alterum VRC, hoe primum dicendum est, interpretem modo ab 

1) αὖ unus locus ex multis afferatur p. 508, 5 χαὲ τοὺς — σώματα in 
Latinis sunt haec: Aomanisque eos inspectantibus interemit et per murum proiecit 
corpora moriuorum omissis συλλαβὼν et λωβησάμενος. cf. p. 27, 165 80, 6; 
ENDE 85. 18; 119, 2. 2) id quod factum esse uidetur p. 562, 10, ubi ἔχου 
quod corruptum traditur in graecis, abest a Latino. cf. p. 457, 5. 3) uelut 

p. 506, 23 τελευταῖον ἀνελεῖν ἐχέλευσεν sic interpretatus est: uf augeret eius 

dolorem nouissimum iussit interfici; cf. quae adnotata sunt p. 24, 12sq. 27, 4; 

28, 19; 90, 9; 101, 5; 129, 3; 186, 13; 205, 22; 207, 5; 330, 20; 338, 5. 
4) facile ei condonamus, quod non recte intellexit p. 505, 2 τυμβωρυχοῦντες, 

ubi dedit im domos enim non tantum sed et im sepulchra irruentes cadauera 
spoliabant. grauius est quod p. 495, 17 xei ταῦτα --- ἐροῦμεν sic uertit: uerum 

quae per territorium gesta sunt. postea cum rerum documentis dicemus. 

5) uelut p. 503, 22 μέχρι — χαλεῖται interpretabatur ad τοὶ partem cui nomen 

est erebinthon oicos; cf. p. 17, 2 quod adnotauimus canacome, quod in graecis 
est Κανᾶ κώμη. 6) uide ad p. 53, 1; 167, 18; 251, 23. 
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horum parte stare, modo consentire cum illis. uelut, ut ex larga 
exemplorum eopia pauca excerpamus, p. 8,6, ubi μεταβολὰς AM !) 
et χαταβάσεις exhibent VNC eum L, in Latino est mutationes. at 

p. 8, 19 τὰς ἐσθῆτας τῶν ἀρχιερέων interpres uertit cum LVN, non 
τὰς ἐσθῆτας τῶν ἱερέων xol τοῦ ἀρχιερέως, quod AM exhibent. 
p. 16, 1 znsuetam carnem uertit; habuit igitur σαρχῶν, quod in AM 
extat, omittitur in LVNC. deinde p. 23, 3 quoniam dat sacramenta, cum 
PAM habuit ὅρχων, non εὐθύμουν aut ϑυμῶν, et assentientibus eisdem 
p. 33, 5 replebat uertit, quod est émA5oov traditum in PAM; ἔχου 
est in LVNC. similiter p. 36, 15, de quo loco supra p. XXVII die- 
tum est, non corrupta codicum LVRO uerba sequitur, sed quae PAM 
tradit τὰ πέριξ στολλά. contra p. 42, 17 non ἑτέραν uertit cum PA, 
sed cum secunda classe γεωτέραν, cum qua etiam p. 87, 10 ἡμῶν 
exhibet, quod omittunt PAM, et p. 120, 2 zzi τίσιν, quod in PAM 
in ἐσιστήσειν corruptum est; p. 138, 9 celaret, quod in Lat legi- 
tur, ad ἐγχαταχρύνψῃ deteriorum propius accedit, quam ad éyza- 
ταγράψῃ meliorum; p. 43, 5 id interpretatur quod VN habent 
χτολεμαῖον xol ἰαμβλιχον καὶ πτολεμαῖον ab interpolatore auctum. 
at p. 64, 2 cum post uenientes exhibeat, legit in Graecis vzro- 
λειφϑέντας, non ἐπιχωρίους; consensit igitur eum PAM, quibus 
adsentitur etiam p. 66, 21; 82, 19; 83, 22. memorabilis est locus 
p. 94, 15, ubi in Latino est expleto enim spatio quod unda celabat ; 

habuit igitur ὕφαλον, quod in PA leniter corruptum traditur oum- 
Àóv, longe uero abest βάϑος codicum deteriorum. paullo ante 
p. 79, 20 haee dedit: nam circa templum infirmior multitudo conue- 
niens furore agebatur multaque uelut diuinitus de temporibus dicti- 
labat, quae consentire apparet cum PA, non eum MLVRO; eadem- 

que ratio obtinet p. 77, 16; 168, 12 aliisque locis permultis?) at 

p. 3, 11 eum MLVNC recepit γένει ἑβραῖος, quod recte abest a 
P, nee p. 129, 7 tradit quod additum est in PA σπουδάσαντος ὡς 
ἔφαμεν ἀντιπτάτρου, nec p. 95, 15; 98, 8; 104, 16 aliisque locis 

interpolamenta codieum PAM agnoscit?). ex his locis apparet Lati- 
num utriusque codieum sectae lectiones exhibere. 

Nune aliud monendum est. interdum enim Latinus nullo alio 

1) tribus locis posterioribus P deest. 2) uide p. 276, 15; 290, 3; 315,8; 
341,3; 387, 10; 455, 17; 450, 20; 511,5; 15. 8) cf. p. 31, 2; 98, 8; 101. 16; 
146, 3 sq.; 275, 55 317, 17. praeterea cum deterioris generis codicibus aut omnibus 

aut parte consentit p. 4, 10; 5, 7; 20, 18; 26, 3; 32, 17; 36, 1; 39, 7 (uide p. XXVII); 
43, 125: 49, 20; 12, 17; 88, 2; 90, 12; 95, 15; 96, 1; 107, 15; 114, 11; 140, 9; 146, 

11; 100, 23; 163, 7; 165, 18; 224, 13; 226, 7; 246, 24; 253, 12; 281, 11; 322, 11; 
361, 9; 376, 15; 383, 4; 410, 10; 461, 3. 
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adsentiente eodiee ea sequitur quae extant in margine PA, de qui- 

bus supra (p. XXXI) diximus. uelut p. 399, 20 Ἐνγαδδὲὴὲ tradunt PA 
MVRC, γαδδεὶν L, γαλάδιν margo PAM, galadin Lat. similiterque 
p. 349, 19 id interpretatur quod PA habent in margine, sieuti p. 96, 
12. fasaélum dat cum margine A!). quae cum ita sint, graecum 

illud exemplar, quo interpres usus est, consanguineum fuisse uidetur 
eius eodieis, euius diserepantiae et nune in margine PA extant et 
in communi utriusque fonte fuerunt?) 

Praeterea monendum est in belli Iudaici parte posteriore non 

intermisso cum PA aut VRC consensu insignem esse similitudinem 

inter L et Latinum, quam etiam Excerptis aceidisse modo diximus. 
cuius rei primum exemplum habemus p. 200, 7, mox sequuntur 

plura et grauia?) et cum in his Laurentianum saepe egregia 

tradere demonstrauerimus, Latini adsensu eius auctoritatem haud 

medioeriter augeri apparet. 

Interdum eum singulis diuersorum generum libris consentit. 
memorabile est p. 582, 21 Latinum id habuisse quod solus M recte 

tradit μέγα, non ceterorum μετά 4). alibi p. 409, 18 id secutus est, 

quod C dant et in margine M vei», non δύνειν, et p. 520, 4 ovevo- 
τέρῳ eum C, non yevratoréoi cum reliquis; neque aliter p. 535, 
12sq. eum uerborum ordinem legisse uidetur, qui est in C?). deni- 

que memorandus est consensus inter eum et À correctum, qui repe- 

ritur p. 6, 9; 401, 23; 418, 7. 

1) accedit fortasse alius locus p. 408, 20, ubi ebyovov in codicibus traditur, 

εὔτονον in margine PAM; hoc enim legisse uidetur etiam Lat, de quo in adno- 
tatione minus accurate rettulimus; habet enim cuius rei causa mihi uidetur 

esse aquarum wis lenta (laeta ed. Basil) aéris calor, cum hic prouocet etc., 

quae corrupta sunt; nam deest copula; quare uide, num restituendum sit 

aquarum uis et aéris calor. sed hoc quidquid est, certe εὔτορον potius quam 

εὐὔγονον Latinus habuisse uidetur. alii sunt loci, ubi Lat cum margine PA facit 
adstipulantibus VRC, p. 83, 7; 222, 15; 322, 11; 329, 20. 2) uerum non semper 

Lat cum margine PA consentit, sed p. 98, 6; 126, 16, maxime uero p. 391], 6 et 

393, 1 textum sequitur. et conici potest, etiam in Latini codice fuisse mar- 
ginalia, quorum alia recepta alia spreta sint. 3)5p--216, 8: 2327/23.:29/ 9010/5 

250, 18; 309, 0; 339, 24; 348, 5; 350, 13; 355, 10; 357, 11; 359, 12; 361, 7; 
368, 9, 16: 406, 19; 420, 7; 440, 9; 441, 11; 443, 7; 446, 12; 454, 14; 490, 1; 
494, 12; 503, 3. ceterum non semper L et Lat conspirant, uelut p. 342, 12; 

391, 1; 511, 15sq. aliisque locis ab L dissentit alios secutus. 4) p. 432, 23 

haec habet Lat: efipse quidem exacta hieme Romam proficisci parabat resque 
apud Alexandriam mature componere properabat, ubi fortasse habuit ἔσπευδε, 

quod adicit M. — 5) cf. p. 520, 9 et 532, 21sq. p. 211, 1 uertit ut Romanis armis 
ad quod wolebat uteretur ac timore et minis urbem nudaret, ubi uideri potest 

id habuisse quod fertur in C ἐργάσηται τὸ βουλόμενον ; sed admodum dubia res est. 
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Interdum Latinus talia tradit, ut appareat eum duorum eodicum 
uerba coniunxisse, siue utrumque in contextu extabat, siue alterum in 
margine, uelut p. 187, 14 habet Plato autem supplicantibus abnuente 
circa domum eius proni corruerunt, ubi eum στερὶ τὴν οἰκίαν tradant 

PALR περὶ τὴν ἱχεσίαν MVC, in Latinis utrumque extat. p. 192, 
14 similiter nee στῶν nee z&vv , sed 7τᾶν z&vr legisse uidetur; et 
fortasse p. 375, 4 et ovre δυνατὸν et ὄντα δυνατὸν habuit 1). 

His omnibus demonstratur codicem, quo Latinus usus est, multis 
rebus fuisse memorabilem, qui similior fuit PA quam reliquis, sed 

cum his quoque non raro consensit et in probis et in reiciendis. 
multa uero habuit egregia, ut par est codicem tantae uetustatis. 
quare pluriens aecidit, ut solus uera retinuerit. nam ex eo restitu- 

tum est p. 94, 15 ὕφαλον, p. 340, 5 φόνου, quod in graecis traditur 
χτόνου, 429, 12 σπελεῖν corruptum in στᾶν, p. 465, 11 eo duce omit- 
tendum uidetur μὴ; et p. 564, 18 repositum est ἤδη δὲ omisso quod 
omnes graeci addunt οἱ δ᾽ 2. praeterea nomina quaedam Romana ei 

debentur, uelut p. 582, 7 Petilio dedit, non Βεντιδίῳ; 583, 11 

Fubrium, non yovBotov ; 592, 5. Lucilius non 240ovxtog et p. 598, 19 
ad Laberium, eum in graecis plurimis sit λιβερίω, in 1, λεβερίω. 

Postremo addendum est mensium nomina, quibus utitur losephus, 
Latinum ita interpretari, ut eis uocabula Romana substituat eo modo, 
ut Xanthieus sit Aprilis, Artemisius Maius et deinceps eadem ratione. 
consentit igitur Latinus eum eis quae rarius in PA saepius in MLV alio- 
rumque margine extant?) eis igitur mensibus Iosephum uti putarunt, 
qui postea et in hemerologiis et apud seriptores menses Graecorum 
dicebantur, quibus tum utebantur Syri?) potest hane rationem ex 
codieis margine didieisse Latinus, potest hemerologio aliquo usus 
esse. ceterum monendum est re uera Iosephum non illis mensibus 
usum esse, sed Iudaeorum morem secutum esse, mensesque eius 

eosdem esse ae Tyriorum qui in hemerologiis feruntur ?). 
Interpreti Latino aequalis fuit ZZegeszppus9), quem primum 

constat non id egisse, ut graeca omnia accurate latine interpretare- 
tur, sed id potius, ut ex Iosephi uerbis suam narrationem effingeret. 

quare ut multa satis aceurate expressit, ità multa immutauit, multa 

omisit, quaedam addidit, maxime uero in orationibus sibi indulsit, 
in quibus saepe ita uersatus est, ut Iosephi sententias et consilium 

1) simile accidisse uidetur p. 188, 5; 523, 20. 2). 6Ε.. 581; 1339., ulli 

solus a quibusdam interpolamentis liber esse uidetur. — 3) uide p. VIII not. 2. 

4) uide /deler, Handbuch der math. und techn. Chronologie IY p.429sq. 5) uide 

Hermes 28 p. 197 sq. 6) uide p. XIX. 
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retineret, at reliqua ad suum arbitrium refingeret, satisque intelle- 
gitur interpretem fuisse oratorem latinae eloquentiae haud imperi- 

tum. denique ipse de suo non pauca addidit, imprimis II 4 stuprum 
Paulinae ex Iosephi Ant. I. XVIII 65 sq. et interitum Simonis Magi 
III 2. quibus rebus fit, ut ad Iosephum emendandum utilitas Hege- 
sippi multo minor sit quam interpretis Latini, quem quidem et doe- 

trina et ingenio longe superat. nihilo minus is quoque non sine 

fructu ad hane editionem instruendam adhibitus est. 

Àe graecus eodex, quo usus est Hegesippus fere semper cum 

PA consensit optimisque adnumerandus est. uelut p. 22, 9 Arabum 
regem obedam dicit cum PAM, non βόνδα aut ὀβθώδη; p. 24, 20 
eius uici, qui in VRC x«v& appellatur, ἀνὰν in PAM, ἄννα in L, 
apud Hegesippum nomen est amnana; p. 36, D sq. eundem habet 
oppidorum ordinem quem PAM, itemque p. 36, 15 τὰ ττιέριξ zo2Àà 
uertit eum eisdem, non xel τὰ περὶ ztéAAav; p. 173, 3 usus est 
corrupta seriptura μέλητον, quam tradunt PA, et p. 174, 4 Κύπρῳ 
reete apud cum legitur ut in PAM, non χρυτιτῷ 1), denique p. 232, 
3 oxvAoc legit eum PA, non σαῦλος. 

Minus saepe consentit eum genere altero. uelut p. 22, 21 

τρισχιλίους habuit cum LVRC, non éxezóv cum PAM; p. 39, 7 
Σερουιλίῳ legit, non XeooviavQ ; p. 43, 5 eum VNLat Ptolemaeum 
bis nominat, et p. 154, 1 Herodium dicit ab Hierosolymis abesse 

ducenta stadia eum LVRCLat, non septuaginta cum PAM; p. 254. 7 
dedit munitionibus ex ὀχυρωμάτων eonuersum eum VRC, non ex 
δωμάτων eum PAM; et p. 326, 7 ἐξ ἀρετῆς potius interpretatur 
traditum in LVRC quam ἐξαιρέτως ex PAM?) — praeterea post 
p. 200 saepe eum consentire uidemus cum L, uelut p. 250, 18 

habuit δεχασϑέντες non δελεασϑέντες; p. 338, 22 ἐμπηδῶν" πᾶσιν 
δ᾽; p. 402, 18 οἰστοῖς non ξέφεσιν; p. 420, 7 exhibet conchyliatis?), 
quod graece est βεβαμμένων quod tradit L, non περιβεβλημένων reli- 
quorum ?). 

Ex eis quae dieta sunt apparet eundem fere locum obtinere 

1) alia exempla habes p. 16, 1; 25, 5; 42, 17. 43, 14; 58, 17; 59, 10; 82, 19. 

117, 15. 120, 11. 126, 19. 127, 5. 135, 15. 220, 23; p. 218, 4; 17; 332, 7. denique 
p. 129, 2 Augusti uxor /iuvia audit cum PA, non Zulia; monendum tamen est etiam 

p. 186, 16 /iuiae apud Hegesippum extare, cum et ceteri testes et PA Ἰουλίῳ 
tradant. — 2) cf. p. 32, 17; 146, 3; 12, 17; 231, 19; 282, 8; 292, 19. 3) quod 
Weberus ei reddidit; conciliatis in libris est. 4) p. 348, 6 eum habuisse 
apparet 4uucSov; cum LLat, non ᾿μμαοῦς. sed hunc locum infra alieno loco 
inseruit p. 281. 
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Hegesippum atque interpretem Latinum; nam fere eodem modo 
uterque coniunetus est et cum PA reliquisque libris et cum L. 
quare Latinus et Hegesippus plerumque eadem tradere solent !) rarius- 

que alter ab altero dissentit, id quod factum esse uidemus p. 493, 
17, ubi Hegesippus eum C Eusebio Zonara tradit στασιασταί, quod 
abest a Latino et reliquis?); quamquam igitur similibus usi esse 

uidentur codicibus, non tamen eosdem habuerunt. 

Postremo unus locus memorandus est p. 16, 15, ubi in omnibus 

libris et Latino Hyrcanus traditur tres et triginta annos regnasse, 

solus Hegesippus trigesimo et primo principatus anno eum obiisse 

tradit. hoe enim uerum esse ex alitis Iosephi locis apparet et reli- 
quorum sacerdotum Iudaeorum temporibus probatur. uidetur igitur 
unius Hegesippl codex a corruptela immunis fuisse?). tamen restat 
aliquid dubitationis; nouit enim Hegesippus Antiquitates Iosephi; 

potuit igitur fieri, ut uerum numerum inde asciret. 

Interpres Syrus fere eiusdem aetatis esse uidetur ac Latinus, 
uerum utilitas eius longe minor est, cum multa neglegenter inter- 

pretatus sit, alia male intellexerit, non pauca denique omiserit); 

quare saepe non facile est intellectu, quae habuerit Graeca). quae- 
dam tamen sciri potuerunt; nam p. 521, 9 habuit ut uidetur cum 
PA προσττοιοῦνται, non προσχαλοῦνται δ); p. 931, ὅ Τίτου cum 

plurimis, non Καίσαρος eum PLat; 532, 5 ἄνοδον cum ALVRCZon; 
532, 21sq. eum CLLat uerum seruauit; at 535, 12 sq. reete eum 
uerborum ordinem habuit quem PAMLVR, non eum quem CLat; 
540, 12 φρενῶν ἔχστασις uertit cum deterioribus; 541, 21 ἔσωϑεν 
dedit ex MLVRO; 547, 7 cum L habuit βαϑμῶν; 548, 1 ἐν σχότῳ 

interpretatus est, quod tradunt fere omnes. quo igitur usus est 
codice similior fuit Ambrosiano quam Parisino consensitque interdum 
et eum L et eum deterioribus. certiora fortasse habebimus, si quis 

Syrum totum cum Iosepho accurate contulerit. 

1) memorari possunt loci hi, ubi Lat Heg numeros alios ac reliqui testes 

tradunt: p. 21, 20; 22, 20 et 22 (ubi ex Antiq. Iud. XIII 377 correcti uiden- 

tur); 157, 18; 274, 21; 362, 3; 403, 20; 406, 19. 2) alia dissensus inter 

Lat et Heg exempla sunt p. 36, 1 et 135, 15, ubi Heg cum PAM facit, 

Lat cum reliquis; p. 474, 6 ubi Ἰδουμαίων AC Heg, ἐὠουδαίων Lat cum reli- 
quis. 3) uide Ant. Iud. XIII 289; XX 240; cf. Hermes 28, 217. 
4) in nominibus uirorum omittere solet patrum nomina. 5) p. 546, 5 habet: 

ignem arripuit ex: eo quod ardebat et p. 558, 6 interfeci eos qui uos urguebant ; 

neutro igitur loco quid habuerit certo dici potest. 6) nam minus recte 

Kotteckius dedit sie riefen zu sich, cum in Syro sit adíuncti sunt siue ad- 

haeserunt. 
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$ 14 de scriptoribus. 

Seriptorum, qui bello Iudaieo usi sunt, antiquissimus est JPor- 
phyrius, a quo Iosephi de Essenis locus satis accurate !) transcerip- 

tus est. hie interdum cum PA consentit, multo tamen pluriens cum 

LVRC ?), id quod memorabile est, cum inde discamus codieum genus 
deterius iam Porphyrii aetate extitisse. denique non praetereundum 
est belli Iudaiei titulum a Porphyrio non eum dari, quem optimi 
testes tradunt, sed eum fere quem habuit interpres Latinus ?). 

Multo plura ex bello Iudaieo mutuatus est /usebius maxime in 
historiam ecclesiasticam *)), de quo iudieium ab omni parte certum 
tum demum ferri poterit, eum parata erit noua editio eius; nam ut in 
libris eontra Apionem praeparationis euangelieae Eusebianae codices 
quosdam ex losephi libro Laurentiano interpolatos esse demon- 
stratum est^), ita historiae ecclesiasticae librorum pars ex belli 

Iudaiei eodieibus quaedam aecepisse uidetur; nam p. 150, 15 sic 
tradunt libri Eusebiani AEHIK cum Nicephoro: uóvov ovx ἀτύειλῶν 
αὐτῷ τι τῷ ϑανάτῳ, at reliqui BODFG μονονουχὶ αὐτῷ τι τῷ 
ϑανάτῳ ἀπειλῶν, quorum hoe tradunt belli Iudaiei LVRC, illud 
fere PAM 9). apparet igitur diiudieari non posse, utrum genus belli 
Iudaiei codieum ibi seeutus sit Eusebius, donee constiterit, utrum 
dederit. haec igitur quaestio ad futurum Eusebii editorem reieienda 
est; nos interim ea quae satis certa uidentur exponemus. 

Interdum igitur eum Iosephi codicibus PA consentit, id quod 
uno insigni exemplo demonstratur p. 9, 11, ubi eum eis recte tradit 
Mer9íov zig ἐξ Ἱεροσολύμων, cum in deterioribus sit ΠΠ]ατϑίου 

σαῖς γένει Ἔβραϊος ἐξ Ἱεροσολύμων. ceterum multo saepius alterum 
genus sequitur; exhibet enim p. 150, 9 εἰς ἐλαίου τυλήρη ττύελον 
eum LVRC, quorum ἐλαέου abest a PAM; p. 540, 12 non zcagéz- 

1) quaedam omisit Porphyrius, alia immutauit, uelut 8 143 sq.; p. 173, 1 

plura dat τροφῆς ἁγνῆς οὔσης καὶ χαϑαρᾶς. 2) eum PAM habet p. 179, 7 

μιαίνει, non μολύνει; cf. 116, 15; 183, 15, 215 185, 4. cum altero genere tradit 

p.171, 4 παρ᾽ αὐτοῖς, non αὐτοῖς, et p. 178, 12 addit ἔπειτα; cf. 178, 85 10; 
12; 18. 9) uide supra p. III. 4) Eusebius belli Iudaici locis in hist. eccl. utitur 

his: p. 3, 11—13; 149, 20 —151, 4 (hic locus et insequens in adnotatione omissus est) ; 

151, 11—13, 176, 3—6; 187, 5—10; 188, 9—19; 198, 8—12; 203, 1—9; 204, 3—13; 

212, 11—14; 239, 4—06; 492, 16—494, 18; 504, 11— 505, 15; 511, 16—21; 538, 6— 

941, 2; 551, 1— 553, 13; 554, 14—15; p. 566, 26—567, 6; in demonstr. euang. his: 

p.187,5—8; 552, 11—14. — 5)uidelosephi uol. V p. XVI. 6θ) similiter p. 151, 10 

ἡττηϑεὶς extat apud Eusebium, ut in belli Iud. libris melioribus; at Eusebii codex 
A in margine habet ἡ δὲ αἰσϑησις, quod est in Iosephi deterioribus. 
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στασις cum PA, sed φρενῶν ἔχστασις eum MLVRC, quod sine 
dubio interpolatum est; p. 551, 15 omittit ναοῦ cum VRC!). aliter 
se habet p. 493, 17, ubi eum C Hegesippo et Zonara suppeditat 
στασιασταί, quod a ceteris belli Iudaici libris abest. alibi alios 

sibi comites elegit; id apparet, maxime eum sequi genus deterius 
et multo minoris eius testimonium esse faciendum, quam in Anti- 
quitatibus et maxime in libris contra Apionem ?). 

lohannes Chrysostomus cum Eusebio fere consentit?); imprimis 
memorandum est p. 540, 12 eum Eusebio eum habere φρενῶν ἔχ- 
στασις, non zragézorao:c, quod tradunt meliores Iosephi eodiees. 

recte p. 540, 20 retinuit ὥσσεερ eum L. solus uero p. 540, 16 pro 

ὑμῖν tradit ἡμεέσυ, quod quamquam editoribus plaeuit, tamen dubiae 

fidei esse uidetur; nam coniectura fortasse ex superioribus (u. 7) 

restitutum est. 
Eundem loeum, quem Chrysostomus exseripsit, partim exeerp- 

tum habemus apud Zohanuem JDamascenum?), qui fere semper eadem 

dat, quae Chrysostomus, uelut p. 540, 12 φρενῶν ἔχστασις habet et 
maxime u. 16 ἥμεσυ, non ὑμῖν. interdum tamen alium sequitur, 
uelut p. 540, 2 τηρῶ dat eum L et p. 540, 11 ἐμιπνέοντας cum A 

et Eusebio. quae solus tradit uix sunt memorabilia ?). 

Is qui in /ibro Poliorcetico 5) lotapatorum obsidionem ex Iosepho 
sumpsit, usus est libro, qui modo cum genere meliore ), modo cum 

deteriore*) consensit, nulli tamen eorum, qui nune superstites sunt, 

par fuisse uidetur. ceterum losephum parum diligenter secutus 
multa praeteriit. 

Syncellus, id quod iam supra diximus, p. 39, 7 tradit Σερου- 
ἐαγὸν cum PA (p. 567 Bonn.), deinde p. 26, 14 δεσμεῖν habet cum 

1) cf. p. 150, 6, ubi ϑερμοῖς ἐχρῆτο Eusebius fere ut LVRC; 492, 17; 
538, 15; 552, 5; 553, 9, 2) quare ea quae solus tradit Eusebius plerumque 

minus sunt bona; p. 567,1 quod exhibet κάλλει σώματος διαφέροντας speciosius 
est quam uerius, praesertim cum totum hunc locum paullo minus aecurate tran- 

scripserit. p. 149, 21 memorabile est quod exhibet ἐμέριζεν non ἐμερίζετο. 
3) uide p. 539, 21; 540, 1. ceterum monendum est de Chrysostomi codi- 

cibus parum constare. 4) uid. Ioh. Damasceni opera ed. Paris 1712 uol. II, 

ubi cum aliae sententiae ex Iosepho sumptae sunt tum p. 575 extant tres loci 

p. 538, 16 πάντα — 19 ἐμασσῶντο; p. 539, 19 γυνή τις τοῦ λιμοῦ — 9540, 17 
μεινάτω; p. 538, 6 τῶν δὲ — 16 cc μιᾷ. sententiae Flauianae utrum a Da- 
masceno an ab aliis excerptae sint, in medio relinquendum est. 5) memorari 
tamen potest p. 538, 17 ἀπείχοντο eum habere et p. 540, 10 non εὐθέως sed 
ταχέως. 6) uide p. XXII. 7) uide p. 305, 11; 307, 12; 309, 4; 312, 21. 
S) uide p. 309, 5; 20; 312, 21. solus tradit p. 312, 20 τῇ £x χειρὸς βολῇ. 
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PAMC. sed pluriens deterius codicum genus sequitur; nam p. 90, 
13 “΄ιοστιόλεως habet cum MVRC (p. 563); p. 34, 8 sine dubio 
habuit σιερισχόντες ττανταχοῦ τοὺς Ιουδαίους (p. 564) cum LVRC, 

quod corruptum est; p. 36, 2 in urbium Coelesyriae recensu Iam- 
niam post Azotum memorat (p. 565) eum LVRCLat, denique p. 41, 16 

eum LVRO ἐσπιεγαμίαν legit (p. 568). praeterea memorandum est p. 35, 

19 eum tradere non l'aó&go:g sed “΄ώροις (p. 567), quod dedit 

Lat, eui simile γαδώροις extat in VR 1). postremo addendum est 
p. 34, 7 eum tradere Φρούριος (p. 564) et p. 41, 12 Κύπριδος 
(p. 568), utroque loeo eorruptam omnium librorum memoriam seeutus. 

codex igitur ex quo Syneelli narratio excerpta est quaedam ex 

meliore recensione retinuerat, sed plura ex deterioribus recepit, hae 

re eonsimilis Latino, a quo tamen in aliis discessit. 
Nune ad Suidam transimus, qui multos locos ex bello Iudaico 

sumpsit?), quosdam uero bis exhibet. qui interdum eum melioris 
generis codicibus PAML aut omnibus aut parte consentit, uelut 
p. 77, 16 reete tradit νέναχτο et p. 271, 10 ἐσχεδιάζοντο ). alibi 

deteriores sequitur LVRC, eum quibus p. 300, 18 εἰσεοῦσι tradit 

et p. 307, 12 προΐει δὲ véov!) denique in belli Iudaiei parte 
altera (post p. 200) memorabilis est similitudo cum L; habet enim 
p. 263, 6 eum eo χαταμησάμενος et p. 500, 17 supplet μετὰ τῶν 
0ztÀcov aliisque compluribus loeis eum sequitur*). eadem igitur 
Suidae esse uidetur ratio ac Latini et Hegesippi et excerptorum 
Constantini, quos supra demonstrauimus modo cum genere deteriore 
consentire modo cum meliore, saepe denique post p. 200 facere 

1) p. 41, 10 cum PAMLC legit Πειϑόλαον, non Πεισίλαον cum VR;p.258,16 

cum PAMC consentire uidetur, cum p. 561 habeat δέος χαὶ λύπη τοῖς Ὑρκανοῦ 

φίλοις εἰσπίπτει. p. 565 haec dedit: ἀφελόμενος αὐτῶν πάσας πόλεις EAAQvt- 

δας Συρίας χοίλης, ἃς εἷλον ἐπὶ τῶν Mazxofotov, καὶ μόνοις 1 περιχλείσας τοῖς 

ἰδίοις ὅροις ex p. 35, 14sq. sumpta, ὅπ86 similia quodam modo uidentur eis quae 

tradit C. incertum est p. 28, 6 utrum o£ πολλοὶ cum PAM, an οἱ πλεῖστοι cum 

LVROC legerit; dedit enim ii πλείους (p. 961). 2) Suidae locis usi sumus 

p. 12: 44; 77; 82; 1765q.; 187; 188; 240; 259; 261; 203; 270; 271; 274; 284; 

285; 287; 288; 300; 302; 303; 305; 306; 309; 316; 318; 319; 326; 32; 346; 

362; 316; 396; 444; 450; 451; 471; 478; 480; 481; 482; 491: 500; 506; 515; 

520; 5335q.; 543; 560; 561; 508; 623. accedunt tres loci, quos non adnotaui- 

mus; nam ex p. 261, 14 Suidas nomen Ἰώεσδρος sumpsit, ex p. 499, 19 ἀγείρας 

nido. denique p. 311, 20 usus est s. τήλις. 3) cf. p. 187, 7; 318, 14; 326, 18; 

418, 4. 4) alia suus sunt p. 12, 8; 188, 10; 305, 7; 327, 1; A11, 14; 482, 12. 

semel cum R et Lips tradit ᾿Εμεχωνιτῶν p. 346, 9. denique p. 303, 11 et 15, 
quem locum bis exscripsit, altero loco alia tradit atque altero. 5) p. 902: 9: 

316, 8; 396, 10; 444, 14; 471, 13; 497, 18; 560, 23. 
Iosephus VI. € 
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cum L. et quamquam nullus extat belli Iudaiei loeus simul a 

Suida et in Excerptis traditus, tamen sumi potest his illum esse 
aecensendum, quem quidem aliunde seimus saepe usum esse ex- 
cerptis Constantinianis. 

Agmen claudat Zonarast), qui Iosepho usus est tali qualem 
exhibet codex L, quocum fere semper concordare uisus est?); nam 

interdum narratio eius eiusmodi est, ut quid habuerit certum non 

sit, nec raro losephum immutauit. raro ab L discedit, maxime 
eo quem iam pluriens diximus loco p. 493, 17, ubi στασιασταὶ suppe- 
ditat Zonaras eum C Eusebio et Hegesippo ?). 

$ 15. 

Ex eis quae disputata sunt apparet satis magnum belli Iudaiei 
eodieum numerum et nune superesse et antiquitus fuisse. nam ut 

ei memorentur, quos saeculo XI aut X extitisse aut seimus aut 
probabili coniectura diuinare possumus, primum generis melioris 
praeter P et ἃ habemus Neapolitani auctorem et eos tres, ex qui- 

bus faeti sunt M et L et C, quibus adnumerari potest is, quo usus 

est Constantinus Porphyrogenitus. hi sunt codices sex aut septem *). 

ex deterioribus habemus primum Romani Lipsiensis et Laurentiani 
17 eommunem auctorem, deinde V et eum, cuius quaternio super- 
est in Coisliniano 228, eosque ex quibus compositi sunt M et L. 

denique familiae CO codices duos aut tres. sed plures fuisse putandi 
sunt; nam Neapolitanus 17, Vrbinas 85, Vossianus, Rostgaardianus 

ceterique huius generis, quamquam minime necesse est unum quem- 

que suum sibi habere auctorem ueterem, ex illis orti esse non 

possent; quare praeter eos qui memorati sunt plus uno extitisse 
probabile est; tanta est recentiorum codicum inter se discrepantia. 

Hae eomputatione non id agitur, ut quot fuerint saeeulo XI 
aut X codices indagetur, sed ut demonstretur non paueos fuisse. 

iam uero primis p. Chr. saeculis multo plures extitisse probabile 
est, id quod eum aliis rebus demonstratur tum eo quod tam anti- 
quae sunt codieum discrepantiae; primum enim apud Porphyrium 
generis eius, quod deterius appellauimus, habemus haud incerta 
uestigia, quo effieitur non ita multo post losephi aetatem initium 
cepisse generum diuersitatem, hoc est eo fere tempore, quo fuerunt 

1) uide supra p. XXIII. 2) uide p. 517, 11; 549, 16; 553, 12; 559, 25; 

561, 18:1. 562; 15: 501; 1... 561, Ὡς: 568, 11:15. 3) p. 568, 8 paullo similior est 

codici C quam L. 4) ratio non habita est eorum, ex quibus correcti sunt L 

et Vrbinas 85 (uide supra p. XXXV. XLV sq.). 
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seriptores Christiani antiquissimi, a quibus Iosephus maxime lectus 
est. post Porphyrium Eusebius eum Syneello, Hegesippus deinde 
et interpres Latinus et quos alios nominauimus usi sunt codieibus 
inter se satis diuersis neque eorum quisquam est, qui cum aliquo 

ceterorum omnino consentiat. ac libri, quibus usi sunt, saepe nostro- 

rum codieum classem meliorem sequebantur, sed omnes nonnulla 

ex deterioribus habebant admixta. eos tamen qui nunc sunt dete- 

riores libros longe anteibant, nec tune fuisse uidetur tanta generum 
discrepantia quanta nune est, quam quidem postea utriusque generis 

codicibus magis corruptis aut immutatis auctam esse consentaneum 
est. ae uarietas codicum eo creuisse uidetur, quod iam antiquitus 

diuersi generis libri inter se compararentur, quo factum est, ut et 

proba et uitiosa eum aliis communicarentur !. quare etiam melioris 

recensionis libri minime sunt incorrupti, qui non ideo meliores 

appellantur, quod omnia bona exhibent, sed quod plura quam reliqui. 

Ea uero generum commixtio, quam faetam esse uidemus in M 

et L et C aliisque, qui quidem nostrae aetatis editionibus quodam- 
modo similes sunt, nono fere saeculo non uidetur antiquior, eo tem- 
pore quo apud Graecos litterarum studia diu neglecta recoli coepta 
sunt. atque eorum L ortus est ex codice simili eius, quo usi sunt 

Hegesippus et Latinus et postea saeculo decimo excerptores Con- 
stantini Porphyrogeniti?) eius autem recensionis, cuius est C, eum 
extent exemplaria saeculo XI exarata, archetypum saeculo decimo 
aut nono assignare lieet. paullo post factus est M saeculo fere XII 

exaratus, ad quem conficiendum adhibita est et recensio C et fortasse 
L. eisdem temporibus saeculo deeimo aut undecimo reliqui quo- 

que Iosephi eodiees denuo transeripti et recogniti sunt ab homini- 

bus doetioribus, ut testantur codices superstites. abinde noui codices 
scribi non desierunt, cum aut antiquiores transeriberentur aut ex 
diuersis generibus a grammaticis noua conficerentur exemplaria, 

quorum hodieque non pauca exíant, quae omnia non magni esse 

facienda eis quae supra demonstrata sunt effieitur. recensionem 
igitur et emendationem belli Iudaiei reponendam esse apparet in 

testibus antiquioribus, inter quos maximae sunt auctoritatis primum 

1) inde orta esse uidentur uitia. codicum PAVR communia, de quibus uide 
p. XXXV. eodem modo fieri potuit, ut singuli ex deterioribus proba seruarent, 
uelut quod p. 387, 24 in V traditur ϑυμοῖς, quod praeterea in margine quorun- 

dam familiae C codicum fertur, ex generis melioris codice sumptum esse potest; 
potest etiam ex familia C in V delatum esse. 2) qui imperauit annis 

p. Chr. 912—959. 
e* 
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P deinde A eum M aut L; deinde deteriores quoque LVROC aut 
omnes aut singuli haud pauca genuina tradunt; non parui denique 
sunt faciendi Latinus eum Hegesippo et excerptores Constantiniani, 
in quibus magnam probae memoriae partem inesse supra exposuimus. 

8. 10. 

Reliquum est, ut de editionibus dieamus 1), quarum prima ab 
Arlenio parata Basileae prodiit apud Frobenium anno p. Chr. 1544. 

haee quem ducem secuta sit, nondum repertum est. certum est 

Arlenium expressisse codicem familiae tertiae (C), in quo inerant 

rerum indices; ceterum simillimus erat Berolinensi et Redigerano. 

sed Arlenius non uno codice contentus erat, sed dicit?) se alios 
habuisse libros a Ioanne Croto et Petro Gillio commodatos, et re 
uera quaedam ex eo genere sumpsit, cuius antistites sunt VR. eius 
editionem insequentes iterauerunt paucis mutatis aut emendatis. 

amplioribus copiis a se aliisque collectis post aliorum irritos conatus 
nouam editionem condere coepit Bernardus, qui anno 1687 Oxonii 
edidit belli Iudaiei librum primum et secundum usque ad ὃ 292. 

Bernardi opus inceptum mutato consilio perfecit Hudson, cuius 
editio prodiit anno 1720 Oxonii. qui usus est codicibus Vaticanis 
inter quos fuit R, Florentinis a Bigotio exeussis, quorum fuit L, 

ideo Bigotianus (Dig.) dietus, quibusdam Parisinorum, Lipsiensi, 
Busbeckiano, Redigerano, Vossiano. praeterea quaedam habuit ex 

Rostgaardiano; ipse denique eontulit Bodleianum. Hudsoni uestigiis 

institit Hauerkampus, qui de suo addidit nouas ex codiee Vos- 
siano leetiones et ex Rostgaardiano a Ioanne Grammio Hauniensi 
plura accepit. habuit praeterea diserepantias codicum Parisinorum 

nro. 1423, 1426, 1427, 1428, 1429 Coisliniani 131 et fragmenti Cois- 
liniani a Doruillio collectas, quas uol. II p. 1—56 in appendice 

adiecit. Hauerkampi editio reliquorum fuit fundamentum omnium 
ante Cardwellum, qui neglectis illius thesauris ipse nouos appa- 
ratus fecit. codices igitur Parisinos 1425 et 1429 Laurentianos 
plut. 69 nro. 19, 17, 36 excutiendos eurauit, denique Philip- 
pieum ?) ipse contulit, bonos plerosque codices omnium generum. 

his editionem exornauit, quae prodiit Oxonii anno 1837 duobus 
uoluminibus, in quorum altero textus losephi inest eum appa- 

ratu critico, in altero uersio latina adnotatio indices.  quam- 

quam igitur eodices a Cardwello fortuito magis quam certo con- 

1) cf. uol.I p. LXXII. — 2) uide Arlenii praefationem p. 6. 8) codices 
apud eum habent litteras PRLNMT. 
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silio eleeti esse uidentur, tamen tales sunt, ut magna perfiei potuerint. 

sed fere nihil eopiae Cardwellianae losepho profuerunt; nam ipse 
Cardwellus, quamquam eum non fugit Parisini 1425 praestantia, 

raro tamen eo usus est, sed potius editionem Richteri secutus est, 
eum qua eodices collati erant, quam littera E signatam etiam in 

apparatum eritieum recepit. accedit quod interdum minus reete de 

eodieibus refert. sed ne posteri quidem apparatu ab eo congesto 

usi sunt. qui enim primus post eum losephum edidit Guilelmus 
Dindorfius Cardwellum laudat, ipse tamen confitetur se exemplar 
Hudsonianum ex Hauerkampo emendatum prelo subdidisse!), neque 

ullum extat indicium eodieis Parisini aliusue eorum, quos Card- 
wellus suppeditauit, a Dindorfio habitam esse rationem. quod cum 
mirum 510, magis miramur Immanuelem Bekkerum, qui post Din- 

dorfium Iosephi extitit editor; is enim Cardwelli ne meminit quidem, 

ut de eo ne rumore quidem audiisse uideatur, sed Dindorfii textum 

dedit ex Hauerkampi apparatu suisque coniecturis emendatum ?). 
eum igitur etiam post Cardwellum noua belli Iudaiei editio non 
sine fruetu elaborari posset, hane nostram alicuius fore usus spera- 

mus, qua id egimus, ut ex meliorum codieum fide Iosephi uerba 
restituamus. quod opus difficile ita diuisimus, ut omnia quae ad 

eodiees eonquirendos exeutiendos euoluendos pertinent susceperit 

Niesius adiutoribus usus eis, qui supra memorati sunt. deinde ex 

eodieibus adhibita uersione Latina ceterisque subsidiis textum con- 

stituit adnotationem conscripsit Destinon; Destinonis schedas recog- 
nouit typothetis tradidit Niesius; denique communi labore typothe- 

tarum plagulas eorreximus, quae non minima erat operis pars. prae- 

fationis eam partem, quae est de Excerptis Peiresceianis, interprete 
Latino et Hegesippo (δ 12 et 13), confecit Destinon, reliqua Niesius. 

Eorum qui praeter editores de Iosepho quaesiuerunt, praeter 

1) uide praefationem ad uol. II scriptam anno 1540. 2) Bekkerus in 

bello Iudaico eadem ratione uersatus est atque in Antiquitatibus, de quibus 

dictum est uol. III p. LII; exemplar enim Dindorfianum a se correctum operis 

tradidit, id quod eo demonstratur, quod Dindorfii errores quosdam iterauit. uelut 

p. 398, 4 apud hunc omissum erat τοὺς et p. 536, 6 τοιόνδε, quorum utrumque 

etiam apud Bekkerum desideratur. aliud hoc habe: p. 587, 13 recte extat προΐασιν 
et mox τι. 15 παρίασιν. sed ad προίασιν Hauerkampus adnotat codicem L. B. 
dare παριᾶσιν errans; re enim uera L. D. cum reliquis consentit, nisi quod τι. 15 
falso accentu παριᾶσιν tradit. Hauerkampi errore seductus Dindorfius bis posuit 

παρίασιν. Bekkerus uero improbauit; restituit igitur προίΐασιν, sed non ut debebat 

priori, sed alteri loco intulit. apparet igitur, quam non diligenter Bekkerus 

Iosephum recognouerit. 
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Holwerdam !) et L. Dindorfium?) imprimis memorandus est Guilel- 

mus Sehmidt, qui de Flauii Iosephi eloeutione obseruationes cri- 
tieas conscripsit ?), in quibus etiam belli Iudaici loeos aliquot tetigit. 

Postremo gratiae agendae sunt eis qui operis fuerunt adiutores, 
in quibus primum locum obtinent Carolus Boysen et Augustus Mau. 
deinde maxime laudandi sunt bibliothecarum praefecti Berolinensis 
Hauniensis Leidensis Lipsiensis Parisinae Vratislauiensis, qui eodi- 
cibus Marburgum transmissis effecerunt, ut magna codieum pars 

reetius aestimari possit. nec praetereundi sunt ei, qui apud nos 

res sacras et scholasticas administrant, qui ut priorum Iosephi 
uoluminum ita huius benigni extiterunt fautores. 

Indices rerum ex omnibus Iosephi libris confecti peculiari fasei- 

culo mox edentur. 

SU. 

De huius editionis consilio et ratione in praefatione uol. I 

p. LXXVI sq. et uol. III p. LIII iam dietum est. codicum igitur 
diserepantias dedimus omnes; quas ita adposuimus, ut sieubi neces- 
sarium uisum est, ea Iosephi uerba ad quae discrepantiae spectant in 
lemmate ] praemitteremus. omisimus plerumque correeturas leuiores 4) 

et aecentuum aut spirituum discrepantias ), quarum adnotatae non 

sunt nisi quae memorabiles uidebantur. neque adnotauimus sicubi 

abest; mutum, quod quidem ab omnibus fere libris abesse solet, aut 

» ἐφελχυστιχόν. hoe posuimus etiam ante consonantes litteras cum 
traditum erat in PA aut solo P. similiter in elisionibus crasi aliisque 

huiusmodi minutiis id secuti sumus, quod tradunt eodices meliores 
PAML aut omnes aut maior pars. 

Signa notae aliaque sunt explieanda haec: 
P — codex Parisinus gr. 1425. uide p. V. XXIX. 
A — eod. Ambrosianus D. 50 super. uide p. VI. XXIX. 

M — cod. Marcianus gr. 383. uide p. VII. XXXI. 

1) emendationum Flauianarum specimen scripsit I. H. Holwerda.  Gorin- 
chemi 1847. 2) Neue Jahrb. f. Philol. 99 p. 281sq. 38) Neue Jahrb. f. Philol. 

Suppl. XX p. 345. 4) uelut saepe in A scribitur ἐσπάρατον, 9dAaco et 

similia. 5) uelut in codicibus melioribus scribi solet ἐλέπολις non ἑλέπολις, 

εἴργω non εἴργω, εἰρχτή non εἱρκτή, εὗρος non εὖρος; alia sunt ἐξῆς non ἕξῆς, 
ἠρεμεῖν, ἔδρα et quae in C extare solent ἐξήχοντα et εἴκοσι. accentus uitiosus 
tradi solet in σφὰς, quod debebat ascribi σφᾶς, ἀσφαλτίτις, πείρα aliisque. alia 

sunt μιώναι pro μιᾶναι, ἐπηρῶτα pro ἐπηρώτα, σχύλα, σίτος, ὁσήμεραι et doa 
pro ἄρα, et fere semper τῖτος non τίτος. haud raro denique extat interaspiratio uelut 

in περιϊὼν περιϊδεῖν προέἐλϑεῖν ὑπερανίσχουσαν δι᾿ ἐχπαίεσϑαι aliisque. ceterum 
in libri primi adnotationibus harum minutiarum satis magnum numerum reperies. 
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L — eod. Laurentianus pl. 69, 19. uide p. VII. XXXIII. 
V — eod. Vaticanus gr. 148. uide p. IX. XXXVI. 
KR — cod. Palatinus gr. 284. uide p. X. XXXVI. 
C — eod. Vrbinas gr. 84. uide p. XXXVII. 
Lat — interpres Latinus, cuius praeter edita habuimus codices 

Vatieanum (Vat) et Berolinensem (Berol) uide p. XX. LVI. 
Heg — Hegesippus. uide p. XIX. LX. 
Syr — interpres Syrus. uide p. XXI. LXI. 
Ic — Excerpta Peiresciana. uide p. XVIII. LV. 

Zon — lohannis Zonarae Chronicon. uide p. XXIII. LXVI. 

Berol — cod. Berolinensis. uide p. XI. LIII. 
DBodl — cod. Bodleianus. uide p. XV. L. 
Lis — eod. Lipsiensis. uide p. XIII. XLIII. 
A -— eod. Laurentianus pl. 69, 17. uide p. XII. XLV. 
Rehd — eod. Redigeranus. uide p. XVII. LIII. 

Kost — cod. Rostgaardianus. uide p. XVII. XLIX. 
1 — eod. Philippicus. uide p. XVII. XLII. 
Voss aut .L. B. — codex Vossianus. uide p. XIV p. XLVI. 
codd. — codices quibus usi sumus omnes. 
ed. pr. — editio princeps Arlenii. 

P' codicis Parisini manum primam indicat, P? secundam. eodem- 
que modo ceterorum codicum manus distinctae sunt. in cor- 

reeturis ubicumque indieatum non est, quae manus correxerit, 

manus prima aut corrector primus correxisse putandus est. 

JDindorf — editio Parisina a Guilelmo Dindorfio curata. 
IL. Dindorf — Ludouici Dindorfii emendationes (JN. Jahrbücher 

Jür Philologie uol. 99 p. 281 sq.). 

Holwerda conieeturas dedit in emendationum Flauianarum speci- 

mine edito Gorinehemi 1847. 
Naberi coniecturae extant in Mnemosynae Batauae nou. ser. uol. XIII. 
van Herwerden emendationes protulit in Mnemosynae Batauae 

nou. ser. uol. XXI p. 2536 sq. 

T erux corruptelam indicat. 

* asteriseus in textu positus lacunam indieat, in adnotatione lit- 
teram exesam alioue casu euanidam. 

[] uneis inclusa spuria aut suspecta uidentur. 
: punetum inter codicum diserepantias in media litterarum uia 

positum litteram erasam signifieat (uelut ZAeye-). 
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yo in codieibus coniunetum — γράφεται. 
add. — addit addunt uel simile. 
corr. — correxit eorreetum correetura uel simile. 
euan. — euanuit euanidum. 

Jort. — fortasse. 
i. marg. — in margine. 
litt, — littera litterae etc. 

can. aut zm. — manus manu. 

om. — omittit omittunt. 

ra$. — rasura. eras. — erasum erasa ete. 

rec. — recens recenti ete. 

5. — supra scripsit, supra scriptum. 

suppl. — suppleuit suppletum, quod ponitur, si quid a librariis 

primum omissum deinde superadditum est. 
ir. — transponit transponunt. 
τι. — uersus. 
uid. — uidetur. 

| finem uersus, || finem paginae signifieat. 
Hegesippi usi sumus editione Weberi (Marburgi 1864), Zonarae 

aliorumque seriptorum Byzantinorum editionem DBonnensem. 

Addendum de eod. Paris. 1428 (p. XVI. LII sq.). 
Quae supra $ 11 disputauimus typis iam descripta erant, cum 

Marburgum missus est codex Parisinus 1428; quare de eo nune paullo 

certiora diei possunt. qui et aliis locis eum C maxime consentit et eis 
qui supra p. LII memorati sunt. tum p. 281, 50 haee exhibet: δεὰ 
zÀij9og ἀγαϑῆς móoc γαλαχτοφόρα τὰ χτήνη τυλέον ἢ sap. ἄλλοις, μέ- 
γιστόν ye μὴν ἀρετῆς xal εὐθηνίας τεχμήριον τὸ τεληϑύειν ἀνδρῶν 
ἑχατέραν. haec ut ab reliquis omnibus dissentiunt, ita consentiunt cum 

C; apparet tamen Parisinum ex C exeriptum non esse; immo quae C 
tradit ex Parisinis corrupta uidentur. p. 386,4 exhibet ἢ δὴ καὶ τότε 

cum Par. 1429 Red. Berol. — in margine eius complures sunt uariae 
lectiones manu prima seriptae, uelut p. 19, 14 «zroS'«veiv tradit, sed 
in margine ἀνηρῆσϑαι. inter reliqua adnotamenta memorabile est 
quod de Neronis tempore ad p. 411, 14 ascribitur ἄλλοι δὲ μῆνας ἢ 
yQ ** (ef. supra p. XXIlIIsq.). ex his aliisque rebus apparuit ex nullo 

eorum, qui superstites sunt, eum deriuatum esse. 

Dabamus k. Oetobribus 1894. 

Iustus a Destinon. Benedictus Niese. 



ADDENDA ET CORRIGENDA. 

. XVII nro. 23 addendum est in Redigerano inter fol. 260, quod desinit p. 616, 19 

χαισαρεῦσιν ἦν, et 201, quod incipit p. 619, 6 € αὑτῶν ἐγεννήσαμεν, 
unum folium excidisse. 

3 titulus libri primi in C traditur: φλαυουΐου ἰωσήπου etc. 
19, 3 στράτωροσ Exc. 

11 not. repone: »on paucos autem papas discipulos siue consultores 
habebat Lat 

» 13 μου etiam Exc. 

20, 13 et 14 μέχρι ποῦ etiam Exc. 
21, 2 εἶχεν] εἶχε παρ᾽ ξαυτῷ ex Lat Holwerda p. 143. 
28, 16 cum PAMC consentire uid. Syncellus p. 561. 

23 παρήνει δέξασϑαι ante. Bekkerum seclusit Holwerda p. 144. 
» 28 τῶν ἀδικουμένων primus coniecit Hudson. 
30, 6 δίχα] ov δίχα Spanheim. 
» 13 διοσπόλεως Syncellus p. 563. 
35, 16 μόνους αὐτοὺς C testante Mau. 
36, 1sq. Ἰάμνειαν post ᾿Αζωτον enumerat Syncellus p. 565. 
38, 19 Γαδάροις] Δώροις Syncellus p. 567. 
43, 5 πτολεμαῖον καὶ ἰάμβλιχον καὶ πτολεμαῖον N cum V ptolomaeum et iam- 

blichum et ptolomaeum Lat; nam haec etiam cod. Berol. tradit. 

52, 1 ἐπὲ τῇ πατριχῇ κηδείᾳ Bekkerus ex Bodl. recepit; idem tradit Rost. 
54, 13 xal dx — ὅθ, 19 συνταράσσοντες uno folio amisso om. C, quare eius 

mentio toto hoc loco delenda est. eius loco apponantur codicum 

Parisini 1427 et Berolinensis cum Redigerano discrepantiae haec: 

p. 54, 13 ἐχ om. Par. τὸν] τῶν Par. Berol. 15 ἦσαν] ἔστι ed. pr. ex 
Ant. lud. δὲ Par. 16 ξαυτῷ] αὐτῶ Par. 11 μηρίων Berol. 
18 τυραννήσει sic Par. διαλαβὼν Par. 19 συγχατήγαγεν Avti- 
yovov] συνέλαβε τὸν ἀντίγονον Par. Berol. — 20 0y] ó Par. 21 δὲ 
Par. πάντων Par. — 23 ἀντιταξάμενοσ Par. Berol. 

» 95, Ὁ δ] & Par.  10i]vs Par. Berol. μαριάμμην Par. Red. ΠΥ 

Berol. 9 τὴν ἀσίαν Berol. 11 x«i] τε καὶ Berol. 14 οὕτω 

Par. 1 ἀνέχεσϑαι Par. Berol. οὕτω Par. 16 τὴν ἀντιόχειαν 
Par. 18 δυνατωτάτῃ Berol. 19 μασσαλᾶσ Berol 21 ὑπάρχειν 
Par. 22 τοῦ] τοὺς Berol. προχρίναντοσ Par. Berol. δὴ] 

ἤδη Berol. 24 παρέβαλε Par. Red. παρέλαβεν Berol — 25 ἐπι- 
τρέπων καὶ ἐπιτροπεύειν Par. 

» 90, 1 πέντε μὲν xai δέχα ir.Par. 4 πρέσβεις --- 5 Ἀντώνιος 1. marg. 
suppl. Par. 5 ἐπὶ τούτοισ Berol 7 δὲ] τε Berol, om. Par. 
τὴν ἀρχὴν om. Par. 8 τετράρχαις τολμῶσι Par. 10 μήτε 
Par. 11 γενέσϑαι Par. φιλονιχοῦντασ Berol. [19 δ᾽ Berol. 
14 ὑπὸ] ὑπὲρ Par. 



LXXIV Addenda et Corrigenda. 

55, 3 not. repone: οἰχείωντο L!V'!R*. 
60, 5 not. repone: προσῇει — 6 χαταντιβολοῦσα] etc. 
66, 9 not. repone: μαλίχω CLat. 

73, 3 not. repone: é&eAgA« - μένων Α. 

16, 3 ἀντωνίου in A extat, non ἀντωνίω. 
S3, 20 χαταλύσαι reponendum uidetur; cf. Holwerda p. 149. 
85, 20 neque uero uel secundae res uel contrariae exhibet Lat. 

$8, 2 repone: αὐτὸσ ἦν PA etc. 

90, 10 not. repone: den s. m. 2 V. 
94, 1 παράλιον ἃ (non παραλίαν). 

103 sub textu repone: ὃ 448 — Ant. Iud. XVI 18. 
104, 5 ἡδὺ καὶ προτίϑεται] εἰ δὴ προσίεται Holwerda. 
105, 21 ἀπολαύσωσιν Α' ἀπολαύσουσιν 6Χ COIT. Α. 
109 sub textu repone: $ 110 — Ant. Iud. XVI 193. 

111, 10 συμμετέχοι iam Holwerda coniecit p. 151. 
112, 5 ante ὡς pone comma. 
112, 18 πρὸς || desinit fol, 32 in V. 

116, 23 χατανεύει ἃ (non χατανεύσας). 
118, 5 ὑποχρίνεται] ὑπεκρύπτετο Holwerda. 
135, 20 δὲ LRC. 
146, 4 adnotatio ad ὃ μὲν errore uersui 5 ascripta est. 
149, 20 "Ev9ev — 151, 4 δακρύσῃ recepit Eusebius hist. eccl. I 8, 9, qui ab editis 

discrepat hisce: 21 ἐμέριζεν δ᾽ 22 χώλου 28 ὥσπερ] ὡς 
p. 150, 1 δὴ om. codicum pars σχώληχα codd. AEH. 2. ἁπάντων codi- 

cum pars ὃ σοφιστῶν om. 6 χαλλιρόην ϑερμοῖς ἐχρῆτο tr. 
δὲ | 770]066 δὲ om. codd. AEH 9 εἰς ἐλαίου πλήρη 
χαὶ om. codd. multi ὡς] καὶ ὡς codd. multi 10 ϑεραπον- 
tov — 11 φωνὴν] χραυγὴν δαΐ πληγὴν codd. 12 δραχμὰς πεντή- 
χοντα 14 δ᾽ ὑποστρέψας 15 μόνον οὐκ ἀπειλῶν αὐτῷ τι 

L , m D b - - , — “. 

τῷ ϑανάτῳ alii codd. μονονουχὶ αὐτῷ τι τῷ ϑανάτῳ ἀπειλῶν alii 

προέχοψεν [10 ἐπιβολὴν codicum pars [19 ἀλέξανδρον 
» 491, 1 σχεῖν ἄχων] καὶ ἄχων 

.151, 9 αὖϑις — 13 ἑαυτόν recepit Eusebius h. eccl. I 8, 11, qui cum editis 
discrepat hisce: 10 ἡττηϑεὶξ 11 ἐπεβάλετο codicum pars 
13 χωλύσων (quod coniecerat Naber) codicum pars εἴ] αὐτὸν eg. 

154 sub textu repone: $ 673 — Ant. Iud. XVII 199. 
163, 6 not. repone: πε i. ras. ex y corr. uid. P. 

164, 10 πολέμου ῥοπή] ἡ πολέμου ῥοπήν m. 1, ἦν πολέμου ῥοπή ex corr. Voss. 
11, 13 post παράσχοι pone comma. 
176, 11 φιλάλληλοι δέ. καὶ τῶν ἄλλων πλέον οὗτοι distinxit Holwerda. 

111, 12 χαὶ - - - αἱρετοὶ (αἱρετοὶ ex αἰρετοι corr.) Voss. 

180, 1 αὐτοῖσ, oic i. ras. Lips. περίίστανται, v expunctum Lips. 

181 ὃ 141 ad u. 5 ascribenda erat. 
" 

185, 4 ἀστοχοῦσι Δ, non ἀστοχήσουσιν. 
» 11 ἐνδειχνύμενοι Lips. 

187, 5—S excerpsit Eusebius in demonstr. euang. VIII 2, 122. 

, 190, 17 παρούσης coniecit iam Holwerda p. 154. 
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. 190, 19 πρόσεστιν ἡ πόλισ m. 1, πρόσεστι δ᾽ ἡ πόλισ m. 2 Lips. 
191, 17 πτολεμαΐδι A, non πτολεμαΐδα. 

194, 6 uerba εἰς τὴν ἀρχὴν uncis includenda erant. 
199, 2 τε προάγειν (non προσάγειν) A. 

» 1 not. repone: 7 πολλῶν — 8 I'«Auetoc] quidam etc. 

206, 21 παϑην Exc. 

208, 6 reponendum uid. χατασχευάσει ex Exc. 

209, 17 ἐν fort. spurium. 

212, 8 διαρπάζει τε τὴν A exhibet. 
225 supra textum repone II 377—383. 

, 23 oxro. V. 

227, 19 χωλύει] χαὶ λύει Destinon. 

228, 10 σχεῖν] σχήσειν Guil. Schmidt (JNeue Jahrb. f. Philol. Suppl. 20. p. 430); 
sed fort. σχεῖν spurium est. 

229, 9 not. repone; ἀποσκευάσασϑε (9s ex 9a, corr. V) VR ἀποσκεύασϑε C. 

231, 21 ἀπὸ δωμαίων Lips. 

232, 11 not, repone: γρ ἀρχὴν i marg. m. 2 V. 
235, 6 x«l] ὡς Destinon. 
236, 4 óguío primus coniecit Holwerda p. 15 

243, 11 ἐξ ἴσου μοίρας] ex aequo Heg. 
247, 16 πρὸς] ὡς aut περὲ Niese. 
250, 17 repone Πρῖσκος. 

251, 22 not. tolle comma post deus. 

201, 10 ἐγχεχειρισμένῳ)] κεχειρισμένῳ Niese. 
262 supra textum excidit libri II. numerus. 

» 9 aivaio. V ἀναίω R. αἰνέα C; sed probabile est in V ἀναίωι extare. 
260, 21 ἀπειλήσας cum marg. À EUN Berol. et Redig.; ἀπειλήσας τῶν ex 

ἀπειλησάντων corr. Voss. 
267, 14 hoc loco usus est Suidas s. Ἰώεσδρος. 
215 testimonium Suidae s. ἐχριπίζεσϑαι non extat. 

278, 9 not. repone: παρακινοῖεν ex etc. 

280, 17 Σιρβωνίτιδι Stiehle Philol. XI 188. 
» 19 acrabatenam Lat. 

281, 1 ἄμφω τε γὰρ VRC. 
» 11 Togóà»] cf. p. 597, 24. 

285, 3 οὔτε δαπάναι οὔτε πόνος cum PALLat maluit Destinon. 
289, 15 ἐπέχει] παρέχει Niese. 
288, 24 ante ταῖς lacunam statuit aut δὲ pro γὰρ legendum esse putat Destinon. 
» 25 τὸ] vov Cardwell ex cod. Med. 

298, 3 not. repone: χαὲ (ante τὰ) om. AMLVRO ExcLat. 
299, 1 ἐχτετρυμένοις proposuit L. Dindorf. 
» 9-4 πλὴν ἁλὸς] &A (" et ε i. ras. m. 2) Voss. (L. B.). 

301, 3 ἐλπίδα proposuit etiam Guil. Schmidt p. 422 

308, 3 repone: Hudson ex cod. Rost. et Bodl. 

311, 20 usus est Suidas s. τῆλις (II p. 1106 Bernh.). 

» 22 ἐπιχέοντες, sed 2 et', i. ras. Voss. (L. B.). 

359, 10 χαὲ erasum in Voss. (L. B.). 

356, 1 αὐτὸν ex αὐτῶν corr. Voss. (L. B.) αὐτῶν (non αὐτὸν) Rost. 



LXXVI Addenda et Corrigenda. 

. 365, 

319, 
382, 
381, 
391, 
395, 
391, 
408, 
418, 
429, 
431, 
436, 
431, 

21 Δορκχάδος] i. marg. man. 1 τῆσ ταβηϑαά C i. marg. màn. 2 ταβηϑά 
(η ex « corr.) Lips. 

19 in notis ad περὶ τοῦτο ψευδοῦς deest numerus 19. 

11 κρίνειν óoxst ex χρίνεσθϑαι δεῖ corr. Voss. 

4 ἢ δὴ καὶ τότε etiam Red. Berol. et Paris. 1428. 
ὅ 54. εἰσ “σχῆμα Voss. (L. Β.). 

11 pro στρατηγίφ: reponendum erat ex LVC στρατιᾷ. 
23 év9éov (non zv9éov) ex Zv9« corr. Voss. 

10 ἐχτρέφει (non ἐπιτρέφει) Voss. (L. D.). 

2 Rouxtvvav] κεκίναν codd. Voss. et Rost. 

12 πλεῖν habet in marg. m. 2 Voss., unde sumpsit Hudson. 
18 μὲν om. Voss. et Rost. 

8 xal — δι᾿ ὧν et 10 ἠμύνετο om. Exc. 
9 διαφυλάσσοντες] λαφύσσοντες Destinon. 

440 Exc Peiresc ex testibus tollenda sunt. 

441, 
453, 
465, 
A18, 
418, 
486, 
481, 
492, 
499, 

49 

501, 
509, 
511, 

514, 
515, 
522, 
529, 
535, 

541, 
552, 
550, 
562, 
561, 

591, 

596, 
604, 

19 not. repone: ἔνδον ἢ στάσισ ἐπηγείρετο (ἐπεγείρετο P) PAMVRC. 
2 ᾿Ασαμωναῖοι] Ασαμωναίου Niese. 

9 praeter Ant. Iud. III 261 cf. cont. Ap. II 103 et infra VI 426. 

14 δουλεῦσαι Guil. Schmidt p. 417; sed δουλεύειν reponendum uid. ex L. 

20 διῆραν ex óujoovr corr. Voss. (L. B.). 
12 ὡρμώμενοι in δρμώμενοι corr. ut uid. V. 
1 πρὸς τὸν ἄνδρα fort. spuria. 
20 διηραύνων V! (non διεραύνω»ν). 
10 χρατήσειν»] κρατεῖν Niese. 
19 hinc sumpsit Suidas (I p. 52 Bernh.) ἀγείρας" χωλός. 
9 χατὰ στόμα] καὶ κατὰ στόμα Niese. 

4 ἀπὸ] ὑπὸ Niese. 
1 πολλοὺς --- 512, 21 χρεών folio antiquo amisso suppleta sunt manu 

saec. XV in L. 

14 ἂν eiecit etiam Guil. Schmidt p. 417. 
2 adnotatio ad ἀλχὴν uersui 2 ascribenda erat. 
9 ἐπ᾽ non ἀπ᾽ Rost. 
14 διήγγελλεν (non cum R διηγγειλεν) Lips. 
12sq. haec edenda erant: ἀλαζὼν γάρ τις ἦν αὑτῷ σφόδρα καὶ τῶν Po- 

μαίων ὑπερήφανος, Πούδης τις ὄνομα etc. 
21 ἔσωϑεν habuit etiam Syrus interpres. 
14 μεταβαίνομεν testatur etiam Photius bibl. p. 11s, 34 Bekker. 

5 βύζην] βύσδην et i. marg. yo βύζην 0 ἐστιν ἀϑρόως Red. βύζην Berol. 
1 φϑασϑέντες] φϑαρέντες eti. marg. yo φϑασϑέντες Red. et Paris. 1426. 
22 ex commentariis efficiendum erat in R extare φρατρία; sed quoniam 

in Lips extitit φατρία, idem in R tradi probabile erat. 
16 δὲ τῶν ἐμφυλίων praeter A tradit Voss.; ceterum num ab A reuera 

absit τῆς quod reliqui addunt, dubitari potest; fortasse in excu- 

tiendo codice erratum est. 
10 ἄρξαι Guil. Schmidt p. 416; sed potius ἂν eiciendum est. 
10 ἤρξαντο dederat iam ed. pr. 
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DE BELLO IUD. I 1—3 (Prooem. 1) 3 

r 

dicviovu Mme ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου 

πρὸς Ῥωμαίους βιβλίον α΄. 

Ἐπειδὴ τὸν Ιουδαίων τερὸς Ῥωμαίους πόλεμον συστάντα μέγιστον 

οὐ μόνον τῶν xcd ἡμᾶς, σχεδὸν δὲ xoi ὧν ἀχοῇ παρειλήφαμεν 7) 
πόλεων πρὸς πόλεις ἢ ἐθνῶν ἔϑνεσι συρραγέντων, οἱ uiv ov πταρα- 
τυχόντες τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ ἀχοῇ συλλέγοντες εἰχαῖα xai ἀσύμ- 
φωνα διηγήματα σοφιστικῶς ἀναγράφουσιν, οἱ σπιαραγεγόμενοι δὲ 
1) κολακείᾳ τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἢ μίσει τῷ πρὸς ̓Ιουδαίους καταψεύ- 
δονται τῶν σπιραγμάτων, περιέχει δὲ αὐτοῖς ὅπου μὲν κατηγορίαν 
0zt0v δὲ ἐγχώμιον τὰ συγγράμματα, τὸ Ó. αχριβὲς τῆς ἱστορίας 
οὐδαμοῦ, τιρουϑέμην ἐγὼ τοῖς κατὰ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν Ἑλλάδι 
γλώσσῃ μεταβαλὼν ἃ τοῖς ἄνω βαρβάροις τῇ πατρίῳ συντάξας 
ἀνέπτεμ ψα πρότερον ἀφηγήσασϑαι ἸΙώσητιος Πῆατϑίου παῖς ἐξ 
ς 7 , , , , ' € 

Ἱεροσολύμων ἱερεύς, αὐτός ve Ῥωμαίους zoAeurooc τὰ σπιρῶτα xcl 
ἘΞ “ ' z , 

τοῖς ὕστερον παρατυχὼν ἐξ ἀνάγχης" 

PMLVNCLatEusebius hist. eccles. III 9. 
de titulo uide praefationem φλαυΐου ἰωσήπου ἑβραίου ἱστορία Ἰουδαϊχοῦ 

πολέμου πρὸσ ῥωμαίουσ βιβλίον ἃ Ῥ φλαυΐου Ἰωσήπου ἑβραίου περὶ ἁλώ- 

σεωσ Ἰουδαϊχκῆσ ἱστορίασ λόγοσ πρῶτοσ M φλαβίου ἰ ἰωσήπου ἰουδαϊχησ ἱστορίασ 

περὶ ἁλώσεωσ LN (i. marg. λόγοσ α΄ ascripsit N) ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ᾽ λόγοσ 

πρῶτοσ V φλαυίου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ᾽ λόγοσ « € 

historiarum iosephi numero VII liber primus incipit feliciter Lat 1 τῶν C 
συστησάντων C 3 πόλωσ P οἵ τινὲσ M 4 πράγμασι P! ἀξύμ- 
φωνα LN ἀξύμφωνα σοφιστικῶσ ἀναγράφουσι διηγήματα tr. N θ τῷ] τὸ P! 
8 ἐγγώμιον L'! ξυγγράμματα LN δὲ LVNC — 9 προεϑέμην V 10 ἄνω] 
om. PM retro Lat, cf. 8 6 ξυντάξασ 1, 11 ἀνεπέμψατο, v in π repic- 

tum V — iosippus Lat Ἰώσηπος — 18 ἀνάγκης laudat Euseb. ^ utt-(ov P 
ματτϑίου, τ ante 9 i. ras. M ματταϑίου Eusebii codd. quidam; cf. uita 8 4 παῖς] 

PEuseb παῖσ γένει £g9eioo MLVNCLat 12 Ῥωμαίους) PCEuseb δωμαίοισ MLVN 
1 * 

2 

3 
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4 DE BELLO IUD. I 4-- 8 (Prooem. 2. 3) 

2. γενομένου yao, ὡς ἔφην, μεγίστου τοῦδε τοῦ χινήματος ἐν 
Ῥωμαίοις μὲν ἐνόσει τὰ οἰχεῖα, Ιουδαίων δὲ τὸ γεωτερίζον τότε 

τεταραγμένοις ἐπανέστη τοῖς καιροῖς ἀχμάζον χατά τε χεῖρα xol 
χρήμασιν, ὡς δι᾿ ὑπερβολὴν ϑορύβων τοῖς μὲν ἐν ἐλτείδι χτήσεως 
τοῖς δ᾽ ἐν ἀφαιρέσεως δέει γίνεσϑαι τὰ τιρὸς τὴν ἀνατολήν, ἐτεειδὴ 
Ἰουδαῖοι μὲν ἅπταν τὸ ὑπὲρ Εὐφράτην ὁμόφυλον συνεπαρϑήσεσϑαι 
σφίσιν ἤλπισαν, Ῥωμαίους δὲ οἵ τὲ γείτονες Γαλάται παρεκένουν 
χαὶ τὸ Κελτικὸν οὐχ ἠρέμει, μεστὰ δ᾽ ἣν πάντα ϑορύβων μετὰ 
Νέρωνα, καὶ ττολλοὺς μὲν βασιλειᾶν ὃ χαιρὸς ἀνέπειϑεν, τὰ στρα- 
τιωτικὰ δὲ ἤρα μεταβολῆς ἐληιίδι λημμάτων" ἄτοττον ἡγησάμενος 
γεξριιδεῖν ττλαζομένην ἐτεὶ τηλικούτοις τεράγμασι τὴν ἀλήϑειαν, καὶ 
Πάρϑους μὲν xoi Βαβυλωνίους ᾿ράβων ve τοὺς ττορρωτάτω xal 
τὸ ὑττὲρ Εὐφράτην ὁμόφυλον ἡμῖν ᾿“΄διαβηνούς τε γνῶναι διὰ τῆς 
ἐμῆς ἐπιμελείας ἀχριβῶς, ὅϑεν τε ἤρξατο καὶ δι᾿ ὅσων ἐχώρησεν 
σπαϑῶν ὃ πόλεμος καὶ ὅπτως κατέστρεψεν, ἀγνοεῖν δὲ Ἕλληνας 
ταῦτα xoi Ῥωμαίων τοὺς μὴ ἐπιστρατευσαμένους, ἐντυγχάνοντας 
ἢ κολαχείαις ἢ πλάσμασι. 

9. Καίτοι γε ἱστορίας αὐτὰς ἐπιγράφειν τολμῶσιν, ἕν αἷς 
σπερὸς τῷ μηδὲν ὑγιὲς δηλοῦν καὶ τοῦ σχοτιοῦ δοχοῦσιν ἔμοιγε δια- 
μαρτάνειν. βούλονται μὲν γὰρ μεγάλους τοὺς Ῥωμαίους ἀποδει- 
χνύειν, χαταβάλλουσιν δὲ ἀεὶ τὰ Ἰουδαίων xol τατιεινοῦσιν" οὐχ 
δρῶ δέ, ττῶς ἂν εἶναι μεγάλοι δοκοῖεν οἱ μικροὺς νενικηχότες" xal 
οὔτε τὸ μῆχος αἰδοῦνται τοῦ ττολέμου οὔτε τὸ τελῆϑος τῆς Ῥωμαίων 
καμούσης στρατιᾶς οὔτε τὸ μέγεϑος τῶν στρατηγῶν, oi “τολλὰ περὶ 
τοῖς Ἱεροσολύμοις ἱδρώσαντες οἶμαι ταπεινουμένου τοῦ κατορϑώ- 
ματος αὐτοῖς ἀδοξοῦσιν. 

PMLVNCLat 

1 abhinc usque ad u. 14 ὅσων non pauca euanuerunt partim repicta P χε: νή- 

ματοσ C — éveras. C 2 ῥώμοισ N δὲ] τε LVNO 3 ἐπέστη, i. marg. 
ἐπανέστη, Ν — &-x-u&tov € 4 ἐν om. PM 562€ γενέσϑαι V 
τὴν 8. Ν 6 óuógvaov] ὁμόφυλον ἡμῖν LVNC ξυνεπαρϑήσασϑαι LN 
7 γαλάται πα΄ oextvovv, litt. ταιπία ultra solitum uersus spatium productae euan., 

ρεχίνουν i.ras. 4—5 litt. P 8 δ᾽ δὲ LVNC que Lat, unde τ᾿ Niese 9 vé- ρω- 

va V βασιλειᾶν] βασιλεῖσ PM et i. marg. V βασιλείαν LN reges Lat 
10 ἄτοπον] ἄτοπον οὖν LNCLat ἡγησάμην ΤΥ͂ΝΟ dua Lat; ἡγησάμενος 
respicit ad $ 3; $ 4 et 5 (γενομένου --- λημμάτων) in parenthesi interposita sunt 

12 ἀρράβων L 14 ἐμῆσ, ἐμ dubium P ὅσον L 16 μὴ om. L στρα- 
τευσαμένουσ V — 20 γὰρ μεγάλουσ uiv tr. LVNC 21 χαταβάλλουσιν — 22 óo- 
xoisv] i. ras. 35 fere litt. V, om. C τὰ] τὸ V 22 δρῶ] δρῶσι MLVNC 
intellego Lat οἵ xad C — vswxoóveo P 28 τὸ-μῆκο-σ (bis eras. v) V 
24 χαμούσησ ῥωμαίων tr. LVNC; alterum utrum aut Ῥωμαίων aut χαμούσης 
suspectum 20 (ταπεινουὶ | μένου incip. manus antiqua L 26 αὐτοὶ Lowthius 

10 

20 
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DE BELLO IUD. I 9—13 (Prooem. 4. 5) 5 

4. Ov μὴν ἐγὼ τοῖς ἐπαίρουσι τὰ Ῥωμαίων ἀντιφιλονεικῶν 
αὔξειν τὰ τῶν ὁμοφύλων διέγνων, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔργα uev! ἀχρι- 
βείας ἀμφοτέρων διέξειμι, τοὺς δ᾽ ἐτεὶ τοῖς ττράγμασι λόγους &va- 
τίϑημι τῇ διαϑέσει xal τοῖς ἐμαυτοῦ τιάϑεσι διδοὺς ἐττολοφύρε- 
σϑαι ταῖς τῆς πατρίδος συμφοραῖς. ὅτι γὰρ αὐτὴν στάσις οἰχεία 
χαϑεῖλεν, xal τὰς Ῥωμαίων χεῖρας ἀχούσας xal τὸ τοῦρ ἐπεὶ τὸν 
γαὸν εἵλκυσαν οἱ Ιουδαίων τύραννοι, μάρτυς αὐτὸς ὃ πορϑήσας 
Καῖσαρ Τίτος, ἐν τταντὶ τῷ σιολέμῳ τὸν μὲν δῆμον ἐλεήσας ὑτεὸ 
τῶν στασιαστῶν φρουρούμενον, ττολλάκις δὲ ἑχὼν τὴν ἅλωσιν τῆς 
χιόλεως ὑπερτιϑέμενος χαὶ διδοὺς τῇ πολιορχίᾳ χρόνον εἰς μετά- 
γοιαν τῶν αἰτίων. εἰ δή τις ὅσα πρὸς τοὺς τυράννους ἢ) τὸ λῃστρι- 
χὸν αὐτῶν κατηγορικῶς λέγοιμεν ἢ τοῖς δυστυχήμασι τῆς πατρίδος 
ἐπιστένοντες συχοφαντοίη, διδότω παρὰ τὸν τῆς ἱστορίας νόμον 
συγγνώμην τῷ τεάϑει" τεόλιν μὲν γὰρ δὴ τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις πασῶν 
τὴν ἡμετέραν ἐττὶ τελεῖστόν τε εὐδαιμονίας συνέβη προελϑεῖν καὶ 
πρὸς ἔσχατον συμφορῶν αὐϑις χατατιεσεῖν᾽ τὰ γοῦν ττάντων a 
αἰῶνος ἀτυχήματα πρὸς τὰ Ἰουδαίων ἡττῆσϑαι δοχῶ χατὰ σύγχρι- 
σιν" καὶ τούτων αἴτιος οὐδεὶς ἀλλόφυλος, ὥστε ἀμήχανον ἣν ὀδυρ- 
μῶν ἐιιχρατεῖν. εἰ δέ τις οἴχτου σχληρότερος εἴη δικαστής, τὰ 
μὲν πράγματα τῇ ἱστορίᾳ προσχρινέτω, τὰς δ᾽ ὑλοφύρσεις τῷ 
γράφοντι. 

5. Καίτοι γε ἐπιτιμήσαιμ᾽ ἂν αὐτὸς διχαίως τοῖς Ἑλλήνων 
B οἱ τηλιχούτων xov αὐτοὺς πιραγμάτων γεγενημένων, à 

PAMLVNOCLat 

1 ἐπαινοῦσι M. δ8 διέγνον C! utt] μετὰ MC et i. marg. V δι᾿ LV 
διὰ i. marg. C ἀμφοτέρων] ἑχατέρων MLVNOC utrorumque Lat 8. διέξειμι 
ἑχατέρων tr. M ob LVC ἀνατίϑημι, ex ex ev, ἡ ex εἰ corr. uid. Υ 4 dzo- 

74 
λοφύρεσϑαι (ἀπ i. ras. L) ΡΝ], 6 εἰκούσασ N 1 ναὸν] PM! ἅγιον (& M) 

ναὸν LVCLat et ex corr. M 8 τίτοσ καῖσαρ tr. LVN 9 zzv] xoi τὴν N 

10 ὑπερϑέμενοσ L διαδοὺσ C (πο) ] λιορκία incip. Α 11 δη] δεί, εἰ 1. ras. P 
δέ MLVNC τοὺς om. A ληστήριον, i. marg. ληστρικὸν LV 12 λέγομεν 
LVOC λέγοι N ἢ om. AC toic] τῆσ ἃ ἀτυχήμασι LVNC 18 συχο- 
φαντώη ΡΊΑΜΙ, συχοφαντόη ex corr. Ρ 14 πόλιν — 15 προελϑεῖν] ez omnibus 
enim quae romano imperio parent solam ciuitatem nostram contigit ad summum 
felicitatis gradum procedere Lat μὲν] om. LVNOC μίαν ex Lat Destinon 
óoucelovo NC 16 ovugoo&o α [1 ἀτυχήματα πρὸς || finit fol. 1, insequentia 
septem (— σπλάγχνων p.20,1) exciderunt P ἡττᾶσϑαί μοι δοκεῖ LVNC; ab 
ἡττᾶσϑαι ineip. manus antiqua N 209 VN 21 ἐπιτιμήσαιμι ΑΜ αὐτὸς 
om. Lat 23 xar! αὐτοὺς πραγμάτων] οὐχ᾽ ὁμοίωσ πφαγμάτων κατ᾽ αὐτουσ 

(οὐχ᾽ ὁμοίωσ suppl. m. 1) L πραγμάτων οὐχ óuoioo χατ᾽ αὐτοὺς V πραγμά- 
tov xat αὐτοὺσ N 
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6 DE BELLO IUD. I 13—17 (Prooem. 5. 6) 

xarà σύγχρισιν ἐλαχίστους ἀποδείχνυσι τοὺς πάλαι πολέμους, τού- 
των μὲν χάϑηνται χριταὶ τοῖς φιλοτιμουμένοις ἐττηρεάζοντες, ὧν 
εἰ xal τῷ λόγῳ πλεονεχτοῦσι, λείττονται τῇ σπιροαιρέσει᾽ αὐτοὶ δὲ 
τὰ ᾿Ασσυρίων xol ἤϊήδων συγγράφουσιν (onto ἧττον χαλῶς ὑπὸ 
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἀπηγγελμένα. χαίτοι τοσούτῳ τῆς ἐχεί- 

γων ἡττῶνται. δυνάμεως ἐν τῷ γράφειν, ὅσῳ καὶ τῆς γνώμης, τὰ 
γὰρ x«v αὐτοὺς ἐσπούδαζον ἕχαστοι γράφειν, ὅττου xol τὸ παρα- 
τυχεῖν τοῖς “πράγμασιν ἐποίει τὴν ἀπαγγελίαν ἐναργῆ χαὶ τὸ ψεύ- 
δεσϑαι σπταρ᾽ εἰδόσιν αἰσχρὸν Qv. τό ye μὴν μνήμη τὰ τιροϊστορη- 
ϑέντα διδόναι xoi τὰ τῶν ἰδίων χρόνων τοῖς μετ᾽ αὐτὸν συνιστά- 
γειν ἐπαίνου χαὶ μαρτυρίας ἄξιον" φιλόπονος δὲ οὐχ ὃ μεταττοιῶν 
οἰχονομέαν xol τάξιν ἀλλοτρίαν, ἀλλ᾽ ὃ μετὰ τοῦ χαινὰ λέγειν xal 
τὸ σῶμα τῆς ἱστορίας χατασχευάζων ἴδιον. χαγὼ μὲν ἀναλώμασι 
χαὶ πόνοις μεγίστοις ἀλλόφυλος ὧν Ἕλλησί τε xci Ῥωμαίοις τὴν 

μνήμην τῶν χατορϑωμάτων ἀνατίϑημι" τοῖς δὲ γνησίοις πιρὸς μὲν 
τὰ λήμματα χαὶ τὰς δίχας χέχηνεν εὐθέως τὸ στόμα xol γλῶσσα 
λέλυται, πρὸς δὲ τὴν ἱστορίαν, ἔνϑα χρὴ ταἀληϑῆ λέγειν xal μετὰ 
χστολλοῦ zt0vOv τὰ πράγματα συλλέγειν, πεφίμωνται τιαρέντες τοῖς 
ἀσϑενεστέροις χαὶ μηδὲ γινώσχουσι τὰς πράξεις τῶν ἡγεμόνων 
γράφειν. τιμάσϑω δὴ παρ᾽ ἡμῖν τὸ τῆς ἱστορίας ἀληϑές, ἐπεὶ 
«ao. λλησιν ἡμέληται. 

6. ᾿“ρχαιολογεῖν μὲν δὴ τὰ Ἰουδαίων, τίνες τε ὄντες xai ὅπως 
αττανέστησαν iyvmtícov, χώραν ve ὅσην ἐπῆλθον ἀλώμενοι xci 
γόσα ἑξῆς κατέλαβον xai ὅτεως μετανέστησαν, νῦν ve ἄχαιρον ῴῳήϑην 
εἶναι xal ἄλλως σπτεριττόν, ἐπειδήττερ xoi Ιουδαίων :τολλοὶ τερὸ 
ἐμοῦ τὰ τῶν προγόνων συνετάξαντο μετ᾽ ἀχριβείας καί τινες Ἑλλή- 
yov ἐχεῖνα τῇ πατρίῳ φωνῇ μεταβαλόντες οὐ πολὺ τῆς ἀληϑείας 

— AMLVNCLat 

4 τὰ] τὰσ AIL! ἀσυρίων AC καὶ AMLat x«i τὰ V ἢ τὰ LNO et 
i. marg. V 5 τοσοῦτον (ov repictum L) LN " xa9' αὑτοὺσ LVNC 
ἕχαστοσ V fort. recte 8 ἐπαγγελίαν Hudson — 9 μὴν s. C προϊστορηϑένταϊ 
μὴ προϊστορηϑέντα ex corr. Α et Bernard noua — neque ante cognita Lat 
10 xal và] xcl τὰ χατὰ LVNC τὸν ἴδιον χρόνον L?NC et i. marg. V 
us9' ἑαυτὸν LVN συνιστᾶν Casaubonus 11 δὲ] δ᾽ M τε Destinon 

14 μεγίστοισ καὶ πόνοισ tr. LVN 18 δὲ γνησίοις] δ᾽ Ἕλλησι Naber 16 λήματα Li: 
xal» γλῶσσα LVNC 11τὰ ἀληθῆ LVN 18 πόνου] zoovov VN, i. marg. yo. 
πόνου V πεφήμωνται L'V!C! 19 μηδὲ] μὴ LVN — ywovoxovo: A 10 δὴ] 
δὲ AM itaque Lat 21 παρ] χαὶ παρ À ἀμελεῖται ΤΥ̓͂ΝΟ 22 τὰ iovóaixa, 
i. marg. yg. τὰ ἰουδαίων V 28 τῶν αἰγυπτίων V ὁσην] qus Lat.— ἁλώ- 
μενοι MC 244 πόσα ἑξῆς] quas uel quotiens Lat ὅπως] πῶσ MLVNC 
τε] ALat, om. MLVNC 25 ἐπειδὴ xoci LVNOC 26 μετὰ MLVNC 
27 ἐχεῖνα] ἐπέχεινα Δ πατρώα LVN —— πολλὺ C 
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DE BELLO IUD. I 17—22 (Prooem. 6---8) 1 

, [94 Ν E , ^ 

διήμαρτον. ὅπου δ᾽ ot τὲ τούτων συγγραφεῖς ἐπαύσαντο χαὶ oi 
, — ' ) ' ΡῈ , -- n: 

ἡμέτεροι τιροφῆται, τὴν ἀρχὴν ἐχεῖϑεν “τοιήσομαι τῆς συντάξεως" 
, Υ ^ ^ - ^ ^5 d f d , 

τούτων δὲ và μὲν τοῦ xav. ἐμαυτὸν z0oÀéuov διεξοδιχώτερον xai 
ὙΠ Ὁ ς E , , 1 ^ PN , - 

ue9* ὅσης ἂν ἐξεργασίας δύνωμαι δίειμι, τὰ δὲ πιρογενέστερα τῆς 

lujc ἡ λεκίας ἐπιδραμῶ συντόμως, T. ὡς ̓ Αντίοχος ὃ κληϑεὶς Ἔ ἐμῆς ἡλικίας ἐπτιδραμῶ συντόμως, 7. ὡς -Αντίοχος ὁ χληϑεὶς Επι- 
' M ^ , € , η ' » M 

φανὴς ἑλὼν χατὰ χράτος Ἱεροσόλυμα χαὶ χατασχὼν ἔτεσι τρισὶ χαὶ 
ex € ' - 2 , AN 2 AG M d , 

μησὶν ἕξ ὑπὸ τῶν ᾿σαμωναίου σταίδων ἕχβαάλλεται τῆς χώρας, 
, 3 , , ^ — , Y , 

ἔγεειϑ᾽ ὡς oi τούτων ἔγγονοι zvegl τῆς βασιλείας διαστασιάσαντες 
[4] 2 ^ , € 7 M , ' € c , 

εἵλχυσαν εἰς và τιράγματα Ῥωμαίους xci ΠΠομήτήιον. zai ὡς Hoo- 
2 , , ^ (C 2 - * - 

δὴς ó ̓ ντιττάτρου χατέλυσε τὴν δυναστείαν αὐτῶν ἐτταγαγὼν Σόσσιον, 
Cr ^ 4 LE *N , P , 

σεως τὲ ὃ λαὸς μετὰ τὴν “ΠΙρώδου τελευτὴν χατεστασίασεν dvyovorov 
- ^r 2E * ^ 

μὲν Ῥωμαίων ἡγεμονεύοντος, Κυιντιλίου δὲ Οὐάρου κατὰ τὴν χώραν 
[i , Y , - , 2 - ς , ὴ 2) 

ὄντος, χαὶ ὡς ἔτει δωδεχάτῳ τῆς Νέρωνος ἀρχῆς ὁ πόλεμος aveo- 
΄ , , ^ , cer ' M , 

ράγη v& τὲ συμβάντα χατὰ Κέστιον xoi 00a χατὰ τὰς πρώτας 
- RE A cer p cr ^ , 

ὁρμὰς ἐπῆλθον oi Ἰουδαῖοι roig 0s0ic, 8. ὁσίως τὲ τὰς στεριοίχους 
ἐτειχίσαντο, xoi ὡς Νέρων ἐπεὶ τοῖς Keovíov ““ταίσμασι δείσας ττερὶ 

- [4 3 M , - ^, c (4 

τῶν ὅλων Οὐεστιασιανὸν ἐφίστησι τῷ πολέμῳ, καὶ ὡς οὗτος μετὰ 
x n AS , , cr 

τοῦ πρεσβυτέρου τῶν τταίδων εἰς τὴν Ἰουδαίων χώραν ἐνέβαλεν ὁσῃ 
, € , - * ^ [44 , " 3, , ty 

τε χρώμενος Ῥωμαίων στρατιᾷ xol ὅσοι σύμμαχοι ἐχόττησαν εἰς 
^ ' , , c - LP - e M ^ » 

oAxv τὴν Γαλιλαίαν, xol ὡς τῶν πόλεων αὑτῆς ἂς μὲν ολοσχερως 
^ ' ΄, € T Ν 20) Ὁ , ΕΙΣ Aen A ι κ * 

xal χατὰ χράτος ἃς δὲ δι᾿ ὁμολογίας ἔλαβεν" ἔνϑα δὴ χαὶ τὰ πιερὶ 
NC » bu 2 S N , - , 

τῆς Ῥωμαίων ἐν πολέμοις εὐταξίας xal τὴν ἄσχησιν τῶν ταγμάτων, 
ἘΞ , (e , ' , 5 M ' M » * M τῆς τὲ Γαλιλαίας ἑχατέρας τὰ διαστήματα χαὶ τὴν φύσιν χαὶ τοὺς 
- ' - , ' j , ^ 

τῆς Ἰουδαίας ὅρους, ἔτι τε τῆς χώρας τὴν ἰδιότητα, λίμνας τὲ καὶ 
Yu Es , 7^ x ca 7 

σεηγὰς τὰς ἐν αὐτῇ, xal τὰ ττερὶ ἕχάστην πόλιν τῶν αλισχομένων 

AMLVNCLat 

1óàLVNC τούτωντων (rov expunxit m. 2) C 2 ποιήσομαι ex ποιησά- 

μενοσ corr C 4 ἂν deleuit m. 1 A δίνωμαϊ oo ἂν δύνωμαι AM. oo ἂν 
δύναμαι (Qv s.) L oc δύναμαι VN. — 5 ἐπιδράμω ALVN ἐπιδραμὼν Naber 
i marg. α΄ M 6 χράτοσ, o ex ov aut ὦ corr. m. 2 Ο Τ ἀσαμοναίου V! 
8 ἔπειτα LVN ἔχγονοι Dindorf 10 ὃ om. ἃ i. marg. β' MV 11 ἐστα- 
σίασεν Bekker 12 χυιντιλλίου LC - - ιντιλλίου N 13 ὡς — ὃ om. A 
14 Κέστιον] C σόσσιον AMLVN sosium Lat κατὰ] παρὰ LVNO fort. 

recte 15 i. marg. y MV — 16 ἐπὶ] περὶ C 18 Ἰουδαίων] om. N i. marg. 

suppl. L ἐουδαίαν AM 19 ὅσοι] ὡς οἱ Destinon ὅσοις συμμάχοις Niese 
ἐχόπησαν] caesa fuerit Lat 20 ὅλην suspectum Niesio αὐτῆς] αὐτὸς Cocceji 
ὁλοσχερῶς — κράτος] uictoria (ablat. Lat ὁλοσχερῶς om. ΜΙΝ seclusit Din- 

dorf 21 xai om. AMLVN seclusit Dindorf τὰ] τὰσ ἃ 22 ἐν] ed. pr. 

£v τε codd. ταγμάτων] πραγμάτων, i. marg. yg. τῶν ταγμάτων V 
curamque rerum Lat 23 ξχατέρας τὰ] ἑχάτερα LVN 25 ἀναλισχο- 
μένων LVN 
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ὃ DE BELLO IUD. I 22—27 (Prooem. 8—11) 

πάϑη μετὰ ἀχριβείας, ὡς εἶδον ἢ ἔπαϑον, δίειμι. οὐδὲ γὰρ τῶν 
ἐμαυτοῦ τι συμφορῶν ἀποχρύψομαι μέλλων γε πρὸς εἰδότας ἐρεῖν. 

9. Ἔπειϑ᾽ ὡς ἤδη καμνόντων Ἰουδαίοις τῶν πραγμάτων ϑνή- 
σχει μὲν Νέρων, Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐπὶ Ἱεροσολύμων ὡρμημένος 
ὑστὸ τῆς ἡγεμονίας ἀνϑέλχεται" τά ve γενόμενα “περὶ ταύτης αὐτῷ 
σημεῖα xal τὰς ἐπὶ Ῥώμης μεταβολάς, xol ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῶν 

στρατιωτῶν ἄκων αὐτοχράτωρ ἀποδείχνυται, καὶ ἀποχωρήσαντος 
ἐπὶ διοικήσει τῶν ὅλων εἷς τὴν “ἴγυτετον ἐστασιάσϑη τὰ τῶν 
2 , e 2 , 2 - c , ' ' 
Ἰουδαίων, οττως τὲ ἑχταγξεστῆσαν αὑτοῖς OL τύραγνοι, καὶ τας 

τούτων τιρὸς ἀλλήλους διαφοράς. 

10. Καὶ ὡς ἄρας ἀπὸ τῆς «Αἰγύπτου Τίτος δεύτερον εἰς τὴν 
χώραν ἐνέβαλεν, ὅπως τε τὰς δυνάμεις χαὶ ὅπου συνήγαγε xai 
ὅπόσας, καὶ ὅπως ἐκ τῆς στάσεως ἡ σιόλις διέχειτο τταρόντος αὐτοῦ, 
προσβολάς ve ὅσας ἐποιήσατο xal ὅπόσα χώματα, περιβόλους τὲ 

τῶν τριῶν τειχῶν καὶ τὰ μέτρα τούτων, τήν τε τῆς πόλεως ὀχυρό- 
τητα xal τοῦ ἱεροῦ χαὶ τοῦ ναοῦ τὴν διάϑεσιν, ἔτει δὲ τούτων 
χαὶ τοῦ βωμοῦ τὰ μέτρα χεάντα μετ᾽ ἀκριβείας, ἔϑη τὲ ἑορτῶν 
ἔνια xai τὰς ἑπτὰ ἁγνείας χαὶ τὰς τῶν ἱερέων λειτουργίας, ἔτι 
δὲ τὰς ἐσθῆτας τῶν ἱερέων χαὶ τοῦ ἀρχιερέως, xci oiov ἣν τοῦ 
γαοῦ τὸ ἅγιον, οὐδὲν οὔτε ἀττοχρυτιτόμενος οὔτε τιροστιϑεὶς τοῖς 
χεεφωραμένοις. 

11. Ἔπειτα διέξειμι τήν τε τῶν τυράννων πρὸς τοὺς ὁμοφύλους 

ὠμότητα xol τὴν Ῥωμαίων φειδὼ πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους, xal ὁσάκις 
Τίτος σῶσαι τὴν zóAÀw καὶ τὸν ναὸν ἐπιϑυμῶν izi δεξιὰς τοὺς 

AMLVNCLat 

1 uev C 2 yg] τ A. 3 ἔπειτα LN. ἰουδαίουσ Ὁ i. marg. 
ó' MV 4 δ᾽ Ὁ ὅ ἀνϑέλχεται ὑπὸ τῆσ ἡγεμονίασ tr. M 6 Ῥώμης] 
τῆσ óouyo 1, μεταβολάς] καταβάσεισ LVNOC mutationes Lat 1 xai] xol 
tovtov AM xal ὡσ LN x«i ὧσ τούτου VO — 8 ἐστασιάϑη A ἐστασιάσϑη (ἐστασι 
i. ras. m. 2 C τῶν om. MLVNC 9 ἐπανέστησαν] περὲ ἀνέστησαν C 
10 1. marg. MV 12 Ozov — ὅπως! quo in loco congregauerit uel qualiter et 
quotiens Lat 18 ὁπόσας] ὅπόσα À πόσασ VN zoodxw C 14 ὁπόσα] πόσα 
MLVNOC περιβόλους] καὶ περιβόλου LV — i. marg. $ M τεῖ δὲ A 
16 τὴν om. LVN τούτων] xai τούτων MLVNC fort. recte 17 τὰ τοῦ βωμοῦ μέτρα 
tr AM μετὰ MLV 18 ἱερέων] ἱερῶν AM sacerdotum Lat 19 ἱερέων] 
ἀρχιερέων LVNLat; cf. V 228sq(5, 7) 19 xai τοῦ ἀρχιερέως om. LVNLat 
χαὶ — ἅγιον u. 16 post διάϑεσιν tr. Destinon; cf. V 190 sq 20 τοῖς πεφω- 

παρὰ 
ραμένοις om. Lat 221. marg. MV διέξιειμι € τῶν] Hk τῶν (s. m. 2) A. 

πρὸς tovc ὁμοφύλους om. C 23 φειδὼ - πρὸσ tovc ἀλλοφύλους suspectum 
tovc om. V 24 σῶισαι V δεξιὰς] τὰσ δεξιὰσ N 
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DE BELLO IUD. I 27—32 (Prooem. 11. 12, I 1) 9 

στασιάζοντας τιρουχαλέσατο, διαχρινῶ δὲ τὰ sÓv τοῦ δήμου καὶ 
τὰς συμφορὰς ὕσα τε ὑπὸ τοῦ “πολέμου xai ὅσα ὑπὸ τῆς στάσεως 

χαὶ ὅσα ὑπὸ τοῦ λιμοῦ καχωϑέντες ἑάλωσαν. τειαραλείψω δὲ οὐδὲ 
τὰς τῶν αὐτομόλων ἀτυχίας οὐδὲ τὰς τῶν αἰχμαλώτων χολάσεις, 

ὅτιως τὲ ὃ ναὸς ἄχοντος ἐνεπρήσϑη Καίσαρος xci ὅσα τῶν ἱερῶν 
χειμηλίων ix τοῦ πυρὸς ἡρπάγη τήν τε τῆς ὅλης τιόλεως ἅλωσιν 
xoi τὰ πρὸ ταύτης σημεῖα xal τέρατα xal τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν 
τυράννων τῶν τὲ ἀνδρατοδισϑέντων τὸ τιλῆϑος xci εἰς ἣν ἕχαστοι 
τύχην διενεμήϑησαν" xoi ὡς Ῥωμαῖοι μὲν ἐτεεξῆλθον τὰ λείψανα τοῦ 
πολέμου xal τὰ ἐρύμαια τῶν χωρίων χαϑεῖλον, Τίτος δὲ τιᾶσαν 
ἐππελϑὼν τὴν χώραν κατεστήσατο, τήν τὲ ὑποστροφὴν αὐτοῦ τὴν 
εἰς ᾿Ιταλίαν χαὶ τὸν ϑρίαμβον. 

12. Ταῦτα ava περιλαβὼν ἐν ἑπτὰ βιβλίοις χαὶ μηδεμίαν 
τοῖς ἐπισταμένοις τὰ πράγματα χαὶ πταρατυχοῦσι τῷ πολέμῳ χατα- 
λισιὼν ἢ μέμψεως ἀφορμὴν D κατηγορίας, τοῖς γε τὴν ἀλήϑειαν 
ἀγατεῶσιν, ἀλλὰ μὴ πρὸς ἡδονὴν ἀνέγραψα. ποιήσομαι δὲ ταύτην 
τῆς ἐξηγήσεως ἀρχήν, ἣν καὶ τῶν κεφαλαίων ἐποιησάμην. 

I. 1. Στάσεως τοῖς δυνατοῖς Ιουδαίων ἐμτιεσοίσης xa9' ὃν 

χαιρὸν ᾿Αντίοχος ὃ κληϑεὶς Ἐπιφανὴς διεφέρετο ττερὶ ὅλης Συρίας 

πρὸς Πτολεμαῖον τὸν ἕχτον, ἡ φιλοτιμία δ᾽ ἦν αὐτοῖς περὶ δυνα- 
στείας ἑχάστου τῶν ἐν ἀξιώματι μὴ φέροντος τοῖς ὁμοίοις ὑποτε- 

τάχϑαι, Ὀνίας μὲν εἷς τῶν ἀρχιερέων ἐττιχρατήσας ἐξέβαλε τῆς 

πόλεως τοὺς Τωβία υἱούς. οἱ δὲ καταφυγόντες πιρὸς ᾿ΑἸντίοχον 

ἱχέτευσαν αὐτοῖς ἡγεμόσι χρώμενον εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλεῖν. τιεί- 
25 ϑέται δ᾽ ὃ βασιλεὺς ὡρμημένος πάλαι, xal μετὰ τελείστης δυνά- 

AMLVNCLatHegesippus I 1 p. 3 Weber 

1 διακρινῶ δὲ] Α Lat διακρινῶ - δὲ 1, ówuxolivov MC διαχρίνων δὲ VN 

διευχρινῶ δὲ Niese — 3 δ’ ἄλωσαν (eras. uid. 2) V παραλήψω Ὁ 4 οὐδὲ] 
οὔτε LVN 5 ὅπως τεῖ ὅπου τε Α ὅπότε C ἐνεπρήϑη A 6 χειμι- 
λίων ἃ 7 πρὸ-Υ 8 x«i] om. A suppl. M aut Lat 10 δὲ] καὶ A! δὲ 
χαὶ A?  11éms290v, ovi. ras. m. 2 V 13 βίβλοισ C καὶ — 16 ἀνέγραψα] 
(perscripsi) neque uituperationem a rerum scientibus et qui bello interfuerunt 
sustineam uerum amantibus, prout uero potui cuncta explicaui Lat, quae corrupta 
uid. 14 παρατυχοῦσι, utrumque « i. ras. V «cl om. N 15 yg] € τε 
LNV γε μὴ ΑΜ. 16 ἡδονὴν] ἡδονὴν ἀφορῶσιν M. ταύτησ C 18 i. marg. 
ἀρχή MV ante Στάσεως tituli loco addunt ἀντίοχοσ πρῶτοσ LN ἀντίοχοσ ὃ 
ἐπιφανήσ V; cf. ad p. 11,20 ἐἰουδαίοισ C 19 ὕλης] κοίλης Aldrich 20 ὁὲ 
LVN δυναστείας] δυναστεί * * A δυναστείασ τῆσ (τῆσ expunxit m. 2) V 

21 ἀξιώμασι A ὑπο-τετάχϑαι (eras. uid. s) V 22 Ὀνίας] ὧν Ἰησοῦς 
coll. Ant. XII 237 sq. Petitus 23 τω" Bia V υἱοὺς τωβία tr. ed. pr. 
Τωβία παῖδας Niese 24 εἰσβαλεῖν LVNC 25 δὲ ALVN 
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10 DE BELLO 100.1 32—37 (I 1—3) 

3 Ν ς , , ,η Ze ^ f « - 

μξως αὐτὸς δρμήσας τήν τὲ ττόλιν αἱρεῖ χατὰ χράτος xai πολὺ πλῆ- 
- n , 3 E uu τὸ 208, 

Soc τῶν Πτολεμαίῳ ττροσεχόντων ἀναιρεῖ, ταῖς ve ἀρτιαγαῖς ἀνέδην 
^ , 2 M * ΄ * 

ἐπαφιεὶς τοὺς στρατιωτας αὐτὸς xal τὸν ναὸν ἐσύλησε xai τὸν 
' - 2 c , - ' 3 , J 

ἐνδελεχισμὸν τῶν χαϑ' ἡμέραν ἐναγισμῶν ἔπαυσεν ἐπ ἔτη τρία 
xci μῆνας ἕξ. ὃ δ᾽ ἀρχιερεὺς ᾿Ονίας πρὸς Πτολεμαῖον διαφυγὼν 5 
χαὶ πτταρ αὐτοῦ λαβὼν τότιον ἐν τῷ Τλιοπολίτῃ νομῷ πολίχνην τὲ 
τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην xoi ναὸν ἔχτισεν ὅμοιον" περὶ ὧν 
αὖϑις χατὰ χώραν δηλώσομεν. 

2. “Ἀντιόχῳ γε μὴν οὔτε τὸ παρ᾽ ἐλπίδα κρατῆσαι τῆς σεόλεως 
οὔτε αἱ ἁρπαγαὶ χαὶ ὃ τοσοῦτος φόνος ἤρχεσεν, ὑττὸ δὲ ἀχρασίας 
παϑῶν xal xarà μνήμην ὧν παρὰ τὴν σεολιορχίαν ἔπαϑεν ἡνάγ- 
χαζεν Ἰουδαίους καταλύσαντας τὰ πάτρια βρέφη τὲ αὐτῶν φυλάτ- 
τειν ἀπερίτμητα xol σῦς ἐπιϑύειν τῷ βωμῷ" πρὸς ἃ ἅπαντες μὲν 

ἡτυξίϑουν, ἐσφάττοντο δὲ οἱ δοχιμώτατοι. xol Βαχχίδης ὁ σπεεμφϑεὶς 
ὑτιὸ ᾿“Αντιόχου φρούραρχος, τῇ φυσιχῇ τπιροσλαβὼν ὠμότητι τὰ ἀσεβῆ 
σεαραγγέλματα “ταρανομίας οὐδεμίαν χατέλιττεν ὑπερβολὴν xoi xav. 
ἄνδρα τοὺς ἀξιολόγους αἰκιζόμενος καὶ χοινῇ x«9^ ἡμέραν ἐνδεικνύ- 
μένος ὄψιν ἁλώσεως τῇ πόλει, μέχρι ταῖς ὑτιερβολαῖς τῶν ἀδιχη- 
μάτων τοὺς πάσχοντας εἰς ἀμύνης τόλμαν ἠρέϑισε. 

8. Πηατϑίας γοῦν υἱὸς ᾿“΄σαμωναίου τῶν ἱερέων εἷς azó χώμης 
Moóeeiv ὄνομα, συνασπίσας μετὰ χειρὸς oixeíog, τεέντε γὰρ υἱεῖς 
ἦσαν αὐτῷ, κχοτιίσιν ἀναιρεῖ τὸν Βακχίδην. xal παραχρῆμα μὲν 
δείσας τὸ τλῆϑος τῶν φρουρῶν εἰς τὰ ὄρη χαταφεύγει" προσγενο- 

AMLVNCLatHegesippus I 1 p. 3. 
1 post δρμήσασ ras. circiter 5 litt. M αἴρει AV et ex corr. 1, πολὺ] 

πολύ τι LVNC 2 τῶν] τῶν vo V πτολεμαίων A1Ct ἀναιρεῖ] ἀνεῖλε 
LVNC ἀναίδην L!N!C — post ἀνέδην ras. circiter 6 litt. V 3 ἐπαφεὶσ 
LVNC 4 ἐνδελεχησμὸν (y ex v corr. AML ex v corr. C) codd. τῶν] τὸν V! 
ἐναγιασμῶι V* ἐναγισμῶ N, i. marg. τῶν ze9^ ἡμέραν ἐναγισμῶν man. recent. 
aut repictum V ὅ χαὶ om. Μ δὲ LVNOC πολεμαῖον A — 6 ἡλιουπολίτη 
LVNO et ex corr. M /Aeliopolitana (regione) Lat γνόμω L vouo-(o ex Ó 

corr.) V 7 εἰχασμένην LVN ὅμοιον om. Lat ὧν] οὗ LVNC quibus 
Lat 8 χατὰ χώραν] uide infra VII 421 sq (10, 2) δηλώσωμεν A 
9 τὸ] to A 10 ov9' C ἀχρασ-ἰασ V — 11 παρὰ] Naber περὶ codd. zn (ob- 

sidione) Lat 12 vs] ve τὰ Destinon 18 πάντες ed. pr. 14 i. marg. δ΄ V 
15 ὑπ LVNO παραλαβὼν Ο — 16 παρέλειπεν LN παρέλιπεν VO ἀπέλιπεν 
L. Dindorf 17 χοινῆ -(ογ88. ἡ) V 19 τοὺς πάσχοντας] qui capiebantur 
Lat τόλμαν] τρόπον, i. marg. yo τόλμην V τόλμην N 20 ματγαϑίασ 
(ἃ. e. ματταϑίασ) cod. Lips. mathathias Lat Heg ὃ υἱὸσ ἃ ἀσαμο- 

μαίου V! — 21 μωδεὴμ Δ μωδεεὶμ, εἰ ex ἡ corr. V modein Lat 22 βαχχί- 
δὲν A 28 χαταφεύγει] φεύγει LVN 
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, ^ ) ^ - WA - 2) € , , ^ 

μένων δὲ αἸτὸ τοῦ δήμου szoÀAoOv ἀναϑαρσήσας χάτεισι xal συμ- 
, - ^ 2 , ' - 3 , 

βαλὼν μάχη γιχᾷ τὲ τοὺς Αντιόχου στρατηγοὺς χαὶ τῆς Ἰουδαίας 
ἐξελαύ λϑὼν δὲ az τῆς εὐτιραγίας εἰς δὺυ iav xat διὰ ἐξελαύνει. τιαρελϑὼν δὲ ἀπὸ τῆς εὐτιραγίας εἰς δυναστείαν χαὶ διὰ 

^ 2 ^ - 2 5 , ^ , , - 

τὴν ἀτεαλλαγὴν vov ἀλλοφύλων ἄρξας vOv σφετέρων ἑχόντων, τελευτᾷ 
rl , - í , - "E p ' M ) , 

5 Ιούδᾳ τῷ τιρεσβυτάτῳ τῶν τεαίδων χαταλιγὼν τὴν ἀρχήν. 

10 

20 

3 , *) , c 447 , 
4. Ὁ δέ, ov yàg ἠρεμήσειν ᾿Αἰντίοχον ὑτιελάμβανε, τάς τε ént- 

a j , ^ ' € , “- , 

χωρίους συγχροτεῖ δυνάμεις, χαὶ τυρὸς Ῥωμαίους τιρῶτος ἐπτοιήσατο 
, ^ Ὕ - , ' , , f^^ 

φιλίαν, xoi τὸν Ἐπιφανῆ πάλιν εἰς τὴν χώραν ἐμβάλλοντα μετὰ 
-» - , ^ 2 * Y - € , 

χαρτερᾶς τιληγῆς ἀνέστειλεν. αὐτὸ δὲ ϑερμοῦ τοῦ χατορϑώματος 
€ ' - F^ , , ' , 

ὥρμησεν ii τὴν i» τῇ πόλει φρουράν, oUm γὰρ ἐχχέχοτετο, xal 
ἐχβαλὼν αττὸ τῆς ἄνω ττόλεως συνωϑεῖ τοὺς στρατιώτας εἰς τὴν 

, - ^ - 7 2» , y 

χάτω" τοῦτο δὲ τοῦ ἄστεος τὸ μέρος duoc χέχληται" χυριεύσας δὲ 
τοῦ ἱεροῦ τόν τε χῶρον ἔχάϑηρε ττάντα xal πιεριετείχισε χαὶ τὰ 
πρὸς τὰς λειτουργίας σχεύη χαινὰ χατασχευάσας εἰς τὸν ναὸν εἰσή- 

ς -" , , 3 , 

v&yx€v ὡς τῶν ztgoréoov μεμιαμμένων, βωμόν ve ὠχοδόμησεν ἕτερον 
- - , Σ ^ , WV , , 

xol τῶν ἐναγισμῶν ἤρξατο. λαμβανούσης δὲ ἄρτι τὸ ἱερὸν χατά- 
- ΄ ^ - 9 , , ν » 

στημα τῆς ττόλεως τελευτᾷ μὲν ΑἸντίοχος, χληρονόμος δὲ τῆς βασι- 
32 -" - 3) Y 2 € * 3 

λείας αὐτοῦ xci τῆς πρὸς Ιουδαίους ἀπεχϑείας ὃ υἱὸς “ΑἸντίοχος 

γίνεται. 

9. Συναγαγὼν γοῦν τιξεζῶν μὲν μυριάδας sé ἱτυγυεῖς δὲ . Συναγαγὼν γοῦν sce Gov μὲν μυριάδας πέντε, ἱτυτεεῖς δὲ τεεντα- 
, y 2 Y , , ^ -" b V , 

κισχιλίους, ἐλέφαντας δὲ ὀγδοήχοντα ἐμβάλλει διὰ τῆς Ἰουδαίας εἰς 
M ΄, ' 5 ^ E ' . , 

τὴν ogetvQv. Βηϑσουρὸν μὲν ovv πολίχνην αἱρεῖ, χατὰ δὲ τόττογ, 
e E Ces 7 - » - , ) PAS c - 
ὃς καλεῖται Βεϑζαχαρία στενῆς οὔσης τῆς παρόδου Ἰούδας ὑτταντᾷ 

AMLVNCLatHegesippus I 1 p. 3. 

1 πολλῶν) πολλῶν αὐτῶ (αὐτῶ suppl. in M) MLVNC ἀναϑαρρήσασ 
LVNC 2 μάχην Μ τε om. LVNC 3 ἐξελαύνει-- V 4 ἀπαλλαγὴν] 
ἀρπαγὴν VN ὅ τὴν ἀρχὴν χαταλιπὼν tr. LVN 6 ov] οὐδὲ (i. ras. V) 
LVNC ἠρεμήσει N' ὑπελάμβανεν L τεῖ v O 1 συνεχρότει LVNC 
8 émupavg Ὁ  εἰσβαλόντα MLVNO ingredientem Lat 9. χρατερᾶσ LN 

10 τῇ om. C ἐξέχοπτο L caesa fuerat Lat ἐχέχοπτο L. Dindorf καὶ-- 12 
χκέχληται] habitoque conflictu (h. e. συμβαλὼν) milites de superiori ciuitate, quae 
pars acra dicitur, ad inferiorem conpellit Lat 11 ἄνωι V! συνώϑει AM 
12 χάτωι V! ἄστεωσ V!NC! 13 χαὶ rà] κάτα Naber 14 post χαιγα 
eras. uid. χαταὺῖῦ 15 μεμιασμένων L? 16 ἐναγιασμῶν L!VN! λαμβα- 
γούσης] (ritu) reddito Lat ἀναλαμβανούσης Destinon 18 ó om. LN 
20 δεύτεροσ ἀντίοχοσ praemittit V ἀντίοχοσ δεύτεροσ N i. marg. & V 
γοῦν πεζῶν μὲν] Destino» uiv Α γοῦν πεζῶν M οὖν πεζῶν LVNC quare 
— peditum quidem Lat πέντε] € A δὲ] dio LVN δὲ εἰσ C autem prope 
ad Lat A 21m A 22 βητσουρὸν A βηϑ᾽ σουρὸν L betsuron Lat 
πολίχνην om L αἴρει ALVN. 23 βητζαχαρία A βὲϑ᾽ ζαχαρία -L βεϑζαχα- 
ρίασ ΝΟ berzachariae (dat. Lat ὑπήντα LVNC 
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12 DE BELLO IUD. I 41—48 (15. 6 II 1) 

μετὰ τῆς δυνάμεως. πρὶν δὲ συνάψαι τὰς φάλαγγας Ἐλεάζαρος ὃ 
2€ ' 3 - τὰ ' ' c , - 2 , , 

ἀδελφὸς αὐτοῦ προϊδὼν τὸν ὑψηλότατον τῶν ξλεφάντων τηύργῳ τε 
, ^ , , , € ^ 

μεγάλῳ καὶ περιχρίσοις προτειχίσμασι χεχοσμημένον, ὑττολαβὼν 
2 cd 2 5 “- , , ' ἐχε αὐτοῦ τὸν ᾿ΑἸτίοχον εἶναι, τῶν τὲ ἰδίων ἐχτρέχει ττολὺ καὶ 

διαχόψας τὸ στῖφος τῶν Eun ἐπὶ τὸν ἐλέφαντα διήνυσεν. 
ἐφικέσϑαι μὲν OUY τοῦ δοχοῦντος εἶναι βασιλέως οὐχ οἷός τὲ ἣν 
διὰ τὸ ὕψος, ὃ δὲ τὸ ϑηρίον ὑπὸ τὴν γαστέρα τελήξας ἐπιχατέσεισεν 
ἑαυτῷ καὶ συντριβεὶς ἐτελεύτησεν, μηδὲν πλέον δράσας τοῦ τοῖς 

,η 2 ^r / 3. ^. ον 2 , Mee cr 
μεγάλοις ἐπιβαλέσϑαι ϑέμενος εὐχλείας ἐν δευτέρῳ τὸ ζῆν. ὃ ye 

' - ' ? EI e b , * ^ 

μὴν κυβερνῶν τὸν ἐλέφαντα ἰδιώτης ἣν" xav eb συνέβη δὲ εἶναι τὸν 
2 2€ , , - τς 2 ^ , 

«Αντίοχον, οὐδὲν σπιλέον ἤνυσεν ὃ τολμήσας τοῦ δοχεῖν &m ἐλπίδι 
μόνῃ λαμπροῦ χατορϑώματος ἑλέσϑαι τὸν ϑάνατον. γένεται δὲ 
xci χλῃδὼν ταδελφῷ τῆς ὕλης παρατάξεως" χαρτερῶς μὲν γὰρ οἱ 
5 - ; πῶς ἰδ , , / 
Ἰουδαῖοι xol μέχρι “τολλοῦ διηγωνίσαντο, τυλήϑει δὲ ὑττερέχοντες oi 

^ ^ M Ind , , - ^ - 3 

βασιλιχοὶ xci δεξιᾷ χρησάμενοι τύχῃ χρατοῦσι, xol z0ÀÀQY αἀναιρε- 
, N , iJ , M ^ " 

ϑέντων τοὺς Aourobg ἔχων Ἰούδας εἰς τὴν Γοφνιτικὴν τοπαρχίαν 
, 32 , PN ^ ς  η , "p 

φεύγει. -ΑἸντίοχος δὲ “πταρελϑὼν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ χαϑίσας ολίγας 
, 2 - Ν , σὰν ; ; 

ἡμέρας ἐν αὐτῇ χατὰ σπάνιν vOv ἐπιτηδείων ἀπανίσταται, xova- 
D * ' cr b , EY 

AutOv uiv φρουρὰν ὅσην ἀποχρήσειν ὑπελάμβανε, τὴν δὲ λοιτεὴν 
, 2 M - M 7, 

δύναμιν ἀπαγαγὼν χειμεριοῦσαν εἰς τὴν Συρίαν. 4 V 

* ON ' (s , - 9 2 , 2 5 , 

6. Πρὸς δὲ τὴν ὑποχώρησιν τοῦ βασιλέως Ιούδας ovx ἠρέμει, 
, δ - 3 a4 ' δ 4 2 χεροσγενομένων ὃ ἔχ τοῦ ἔϑνους zt0AAOv xol τοὺς διασωθέντας ἔχ 

τῆς μάχης ἐπισυγχροτήσας xarà χώμην zdxíóacav συμβάλλει τοῖς 
2 , S LY 27 ' ^ , , 

“Αντιόχου στρατηγοῖς, «al φανεὶς ἄριστος χατὰ τὴν μάχην πολλοὺς 
» ^4 " 2 , ) -— * , 225 

τὲ τῶν πολεμίων ἀτιοχτείνας ἀναιρεῖται xoci μεϑ᾽ ἡμέρας 0ALyac 
ς 32 ^ 3 - 2 , 3 ^ € ^ - * b , 

0 ἀδελφὸς αὑτοῦ Ἰωάννης ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ τῶν τὰ ΑΑντιόχου 
φρονούντων τελευτᾷ. 

IL. 1. Διαδεξάμενος δὲ τοῦτον ὃ ἀδελφὸς Ἰωνάϑης τά τὲ ἄλλα 

AMLVNC Lat Hegesippus I 1 p. 4 Suidas s. ἐπικατέσεισεν.. εὐχλεια 
1 φάλαγγας — ὃ θ0 p. 15, 2 xal φεύ absunt uno folio exciso A Ἐλεά- 

ζαρος — 9 ἐπιβαλέσϑαι habet Suid breuiata mutata ὁ] s. L om. VN 
2 τὸν ὑψηλότατον] τὸ μεγαλότατον, μεγα i. ras. man. recent. Ν 4 αὐτοῦ 
ex αὐτὸν corr.  προεχτρέχει ex cod. Bodl. Bernard 6 οὐχ οἷόν τε N eti. 
marg. V — 8 ógco«o πλέον (πλεῖον Suid) tr. LVNSuid τοῖς om. LVNOSuid 

9 μεγάλοι C ϑέμενος — ζῆν laudat Suid s. εὔκλεια 10 ἐδιότη C — κἀν] 
xci M X 116] ἂν δ LVNC 13 οἵ om. C 15 x«l ante δεξιᾷ om. V 
16 γνοφιτικὴν (0 ex o corr. V) VN 19 ἀποχ- ρήσειν € 22 προσγενομέ- 
vov] accessione — animatus Lat δὲ LVN 23 ᾿Αχέδασαν] adasa (accus.) 
Lat, unde '4ó«c&» Hudson, cf. Ant. XII 408, 422sq. 24 i. marg. c € 
27 τελευτᾷ om. LN — 28 i. marg. 6 V 
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γερὸς τοὺς ἐπιχωρίους διὰ φυλαχῆς ἦγεν ἑαυτὸν χαὶ τῇ πρὸς Ῥω- 

μαίους φιλίᾳ τὴν ἀρχὴν ἐχρατύνατο τιρός τε τὸν Ldvvióyov παῖδα 
διαλλαγὰς ἐποιήσατο. οὐ μήν τι τούτων ἴρχεσεν αὐτῷ πρὸς ἀσφά- 
λείαν Τρύφων γὰρ ὃ τύραννος, ἐττίτροττος μὲν ὧν τοῦ ᾿ΑἸντιόχου 
γαιδὸς ἐπιβουλεύων δ᾽ αὐτῷ xci τιρόσϑεν, αττοσχευάζεσϑαι τοὺς 
φίλους αὐτοῦ σπιειρώμενος ἥχοντα τὸν Ἰωνάϑην σὺν ὀλίγοις εἰς IHvo- 
λεμαΐδα τιρὸς ᾿Αντέοχον δόλῳ συλλαμβάνει xai δήσας éri Ἰουδαίαν 
στρατεύει" εἶτ᾽ ἀτιελαϑεὶς ὑπὸ τοῦ Σίμωνος, ὃς jv ἀδελφὸς τοῦ 
᾿Ιωνάϑου, καὶ πρὸς τὴν ἧτταν ὠργισμένος χτείνει τὸν ᾿Ιωνάϑην. 

. Σίμων δὲ γενναίως ἀφηγούμενος τῶν τιραγμάτων αἱρεῖ μὲν 
Γάζαρά τε καὶ Ἰότιττην καὶ Ἰάμνειαν τῶν τιροσοίχων, κατέσχαψε δὲ 
χαὶ τὴν ἄχραν τῶν φρουρῶν κρατήσας. αὖϑις δὲ γίνεται καὶ ᾿4ν- 
τιόχῳ σύμμαχος χατὰ Τρύφωνος, ὃν ἐν Φώροις πρὸ τῆς ἐτεὶ ΠΠήδους 
στρατείας ἐπολιόρχει. ἀλλ᾽ οὐχ ἐξεδυσώστησεν τὴν τοῦ βασιλέως 
γελεονεξίαν Τρύφωνα συνεξελών" uev! οὐ σπεολὺ yàp Αντίοχος Κενδε- 
βαῖον τὸν αὐτοῦ στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως δηώσοντα τὴν Ἰουδαίαν 
ἔπεμψεν καὶ χαταδουλωσόμενον Σίμωνα. ὃ δὲ καίτοι γε γηραλέος 
ὧν γεανιχώτερον ἀφηγήσατο τοῦ πολέμου" τοὺς μέντοι ye υἱεῖς 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐρρωμενεστάτων τιροεχττέμτιει, αὐτὸς δὲ μοῖραν τῆς 
δυνάμεως ἀναλαβὼν ἐτεήει xav ἄλλο μέρος... πολλοὺς δὲ πολλαχοῦ 
χὰν τοῖς ὄρεσι προλοχίσας πάσαις χρατεῖ ταῖς ἐπιβολαῖς καὶ νιχή- 
σας λαμπρῶς ἀρχιερεὺς ἀποδείχνυται xol τῆς Παχεδόνων ἐπιχρα- 
τείας μετὰ ἑχατὸν καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη Ιουδαίους ἀπαλλάττει. 

3. Θνήσχει δὲ καὶ αὐτὸς ἐπιβουλευϑεὶς ἐν συμποσίῳ ὑττὸ IIvo- 
λεμαίου τοῦ γαμβροῦ, ὃς αὐτοῦ τήν τὲ γυναῖχα xal τοὺς δύο “ταῖδας 

8 50 — Ant. Iud. XIII 215. 

MLVNCLatHegesippus I 1 p. 4. 

Το] πὸ πὰ LVNO  QvróvO 2 ἐχρατύνετο MV ἀντιόχου ex ἀντίοχον 
corr. V Ἀντίοχον Bernard — 3 μὴν] μὴν δ LVN ὅ δὲ LVN — πρόσϑεν]) praeter 
hoc Lat 8 εἶτα MLVN ἀπελασϑεὶσ L'N — 10i.marg.C'V αἴρει MLVN 
uiv Γάζαρα τε] Bernard τὲ γάζαν M. μὲν ζαρά τε LVNC gazam quidem Lat; 
cf. Ant. XIII 215 11 ἰάμνιαν VO 12 φρουρίων € 13 ad Ζ4ώροις i. 
marg. πόλισ φοινίχησ VN 14 στρατείας] Hauerkamp στρατιᾶσ codd. 
ἐδυσώπησε LVNC 15 συνεξελὼν τρύφωνα (τὸν τρύφωνα V) tr. LVNC 
16 ἑαυτοῦ LVN τὸν — στρατηγὸν] ez ducibus suis Lat, unde τῶν — στρα- 

τηγῶν Destinon δῃώσοντα)] διώξαντα, i. marg. διώσαντα V. 11 ἔπεμψεν] 
ἀνέπεμψε VNO misit Lat γε om. C γηραλέος] γηραλαῖοσ M. γηραιὸσ LVNOC 
18 μέντοι ys] ef — quidem Lat μέν γε Destinon, cf. A. I. XIII 227 
19 αὐτοῦ! ἐπ᾿ αὐτὸν LVNC suos Lat ἐρρωμενεστέρων V 21 προλοχη- 
occ l ταῖς ἐπιβολαῖς om. Lat 22 cgo τῶν μαχεδόνων C 23 zai] 
suppletum L, om. VN τοὺσ ἰουδαίουσ V fort. recte 24 hiatu uitium indicatur 

49 

54 



90 

96 

58 

59 

60 

14 DE BELLO IUD. I 54—60 (lI 3. 4) 

ἐγχαϑείρξας ini τὸν τρίτον ᾿Ιωάννην, ὃς καὶ Ὑρχανὸς ἐχαλεῖτο, τοὺς 

ἀναιρύσοντας ἔπεμψεν. τερογγοὺς δὲ τὴν ἔφοδον ὃ νεανίσχος σταρα- 

γενέσϑαι εἰς τὴν ττόλιν ἠτιείγετο, τελεῖστον τῷ λαῷ πεποιϑὼς κατά 
ve μνήμην τῶν σπτατρῴων χατορϑωμάτων xol μῖσος τῆς Πτολεμαίου 

παρανομίας. ὥρμησε δὲ xal Πτολεμαῖος εἰσελϑεῖν χαϑ᾽ ἑτέραν 
πύλην, ἐξεχρούσϑη γε μὴν ὑττὸ τοῦ δήμου ταχέως δεδεγμένων ἤδη 
τὸν Ὑρχανόν. xoi ὃ μὲν παραχρῆμα ἀνεχώρησεν εἴς τι τῶν ὑπὲρ 
Ἱεριχοῦντος ἐρυμάτων, ὃ 4΄αγὼν χαλεῖται᾽ χομισάμενος δὲ τὴν 
πατρῴαν ἀρχιερωσύνην “Ὑρχανὸς xal ϑύσας τῷ ϑεῷ μετὰ τάχους 
ini Πτολεμαῖον ὥρμησεν βοηϑήσων τῇ μητρὶ xoi τοῖς ἀδελφοῖς, 

4. xai προσβαλὼν τῷ φρουρίῳ τὰ μὲν ἄλλα χρείττων ἣν, ἥττᾶτο 

δὲ δικαίου πάϑους" ὃ γὰρ Πτολεμαῖος ὁπότε χαταπονοῖτο, τήν τὲ 

μητέρα χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ προάγων ἐπὶ τοῦ τείχους εἰς 
εὐσύνοτιτον ἠχίζετο xci καταχρημγιεῖν, εἰ μὴ ϑᾶττον ἀπτανασταίη, 
διησιείλει. τιρὸς ἃ τὸν μὲν Ὑρχανὸν ὀργῆς τιλείων oixrog εἰσήει 
xal δέος, ἡ δὲ μήτηρ οὐδὲν οὔτε πιρὸς τὰς αἰχίας οὔτε πρὸς τὸν 
ἀτιειλούμενον αὐτῇ ϑάνατον ἐνδιδοῦσα χεῖρας ὥρεγε xal χατηντι- 

βόλει τὸν τταῖδα μήτι τιρὸς τὴν αὐτῆς ὕβριν ἐτεικλασϑέντα φείσασϑαι 
τοῦ δυσσεβοῦς, ὡς αὐτῇ γε χρείττονα τὸν ἐχ Πτολεμαίου ϑάνατον 
ἀϑανασίας εἶναι δόντος δίκας ἐφ᾽ οἷς elg τὸν oixov αὐτῶν παρη- 

γόμησεν. ὃ δὲ Ἰωάννης ὅπότε μὲν ἐνθυμηϑείη τὸ τταράστημα τῆς 
μητρὸς xal καταχούσειε τῆς ἱχεσίας, ὥρμητο προσβάλλειν, ἐπειδὰν 

δὲ χατέδοι τυτιτομένην ve xci στταραττομένην, ἐϑηλύνετο xai τοῦ 
γιάϑους ὅλος ἣν. τριβομένης δὲ διὰ ταῦτα τῆς πολιορχίας ἐπέστη 

' 2 ' ' A , 2 E S REM ! c , 

τὸ ἀργὸν ἔτος, 0 χατὰ ἑτιταἑξτίαν ἀργεῖται τεαρὰ Ιουδαίοις ὁμοίως : 

8 54 — Ant. Iud. XIII 228. 

MLVNCLatHegesippus I1 p. 4. 

1 χαϑείρξασ LVN —— 2 ἀναιρήσοντασ, o ex « corr.  νεανίασ M 

3 ἐπείγετο LVN πλεῖστον τῷ] multo Lat — 4 τε] τε τὴν M — 6 δεδεδεγμέ- 

vov O ósósyuévov, v ut uid. i. ras. L " ec] ἐπί LVNC 8 8 om. LN 

9 πατρῴαν] ἀρχαίαν, i. marg. yo. πατρώαν L ἀρχιεροσύνην € 10 ἐπὶ] 

ἐπὶ τὸν V βοηϑήσων] τιμωρήσων LVNC adiumento futurus Lat periculo 

auferre Heg 11 χαὶ προσβαλὼν] προσβαλὼν δὲ LVNC A URL NI 
13 προ- - ἄγων, zgoavayov VN εἰς evovvozxvovi. marg. suppl. V — 14 διακρημ- 
γιεῖν LVNC ϑᾶττον] τάχοσ, 1. marg. ϑᾶττον V ἀπανασταίηι L 

15 &- V ὀργῆς! ooygo ve M πλεῖον MVL!N plus Lat εἰσίει C 
18 μήτ! μήτε LN μὴδε V μὴ € ne uel. Lat αὐτῆς] αὐτὴν ut uid. C! 
19 δυσεβοῦσ C! — 20 δόντος] διδόντοσ LVNOC — 22 μητρὸς] μητρὸσ αὐτοῦ LVN 

προσβαλεῖν LVN ἐπειδὰν δὲ] ἐπεὶ δὲ Dindorf ἐπεὶ δ᾽ αὖ Niese 28 σπαρασσο- 

μένην Υ δ ἑπταετίαν] ἑπτὰ ἔτη LVN 
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- , , » , ^ A ) - 

ταῖς ἑβδομάσιν ἡμέραις. xav τούτῳ Πτολεμαῖος ἀνεϑεὶς τῆς zt0Atoo- 
, - ^ 2 €$ 2 , * - b * , 

χίας ἀναιρεῖ τοὺς ἀδελφοὺς Ιωάννου σὺν τῇ μητρὶ καὶ φεύγει 
M ry! , ἡ“ ^ Y , TJ » 

σχιρὸς Ζήνωνα τὸν ἑἐπιχληϑέντα Korviav: Φιλαδελφείας Ó ἣν 
τύραννος. 

- 2 , » 2 2 M r4 c ST , , 

9. ᾿Αντίοχος δὲ xav! ὀργὴν ὧν 0x0 Σίμωνος ἔτεαϑεν, στρατεύ- 
^ 2 Y , η , Cer ^ t bx 

σας εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐτιολιύρχει τὸν Yoxavov τιροσχαϑεζόμενος τοῖς 
€ "f ς ^N ^ MT , ) Zi » e δὴ λ , 

Ἱεροσολύμοις. ὁ δὲ τὸν 4davíóov τάφον ἀνοίξας, oc δὴ τελουσιώ- 
, , , ς PL F^ 

τατος βασιλέων ἐγένετο, xol ὑφελόμενος ὑττὲρ τρισχίλια τάλαντα 
, , , 291) -€ Ὁ οἴ , , χρημάτων τόν τε ᾿Αντίοχον ανίστησι τῆς πολιορχίας ττείσας τρια- 

, , ἊΝ - τιν 2 Y - 

χοσίοις ταλάντοις χαὶ δὴ καὶ ξενοτροφεῖν τιρῶτος Ιουδαίων £x τῆς 
, X 

7F f » - σδριουσέας ἤρξατο. : ἂν ' 
2 , ^ / , ' 

6. ὐϑίς ye μὴν ᾿Αντίοχος ἐπὶ Πήδους στρατεύσας καιρὸν 
2j , 2 - AP 2 , ' cr 2 ' ' 2 ΄ 

ἀμύνης αὐτῷ τειαρεῖχεν᾽ εὐϑέως γὰρ ὠρμησεὲν ézi τὰς ἐν Συρίᾳ 
, , c D c , - / C uA 

πόλεις, χενάς, 0zt€Q ἣν, ὑπολαμβάνων τῶν μαχιμωτέρων εὑρήσειν. 
/( i ^ v ^ [44 A À , » δὲ π᾿ 

εδαβην μὲν ovv xoi Σαμαγὰν aua ταῖς πλησίον, evt 06 Σίχιμα 
)v. 3 S € M , , [4] 

zal ᾿Αργαρίζειν αὑτὸς αἷρεῖ, πρὸς αἷς τὸ Χουϑαίων γένος, ot 
χεριῴχουν τὸ εἰχασϑὲν τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ. αἱρεῖ δὲ xai τῆς 
b) y 2 )ὴ 2 M T /' 

Ιδουμαίας ἄλλας vc ovx ὀλίγας xal «“΄δωρεὸν xal Πῆάρισαν. 
[od , nd Ἁ 

i. Προελϑὼν δὲ xol μέχρι Σαμαρείας, ἔνϑα νῦν ἐστιν Σεβαστὴ 
’ € Ἄς , A - 9 i , 3 ' 

πόλις υπτὸ Ἡρώδου χτισϑεῖσα vov βασιλέως, xai πταντοϑὲεν αὑτὴν 
2 - , - , 2 , 

αἸτοτειχίσας τοὺς υἱεῖς ἐπέστησε τῇ τιολιορχίς. -doiovo(ovAov xal 
2 L e 2 , - - A 

-yiíyovov* ὧν οὐδὲν ἀγιέντων λιμιοῦ μὲν εἰς τοσοῦτον ττροῆλϑον 

$ 60 — Ant. Iud. XIII 235. 8 64 — Ant. Iud. XIII 275. 

AMLVNCLatHegesippus I 1 Exc Peiresc. 
1 ἑβδομάσιν] ἑβδομάσι καὶ M 2 (psv) | ye incipit manus uetus A 

ὃ χοτύλαν Α xotvikv VN φιλαδελφίίσ LN δὲ LVN ὅ óv] ov L 
1 δαυΐδου, vé i. ras. minore m. 2 L 8 ἀφελόμενοσ M. ἀνελόμενοσ LVN 
τρισχίλια] ALVNCLatHeg τρισχίλια ἑξακόσια M, cf. A. I. VIL 393. XIII 249 
9 ἀπανίστησι LVNC [0 xal post δὴ om. C 12 μὴν] μὴν o6 (o6 expunxit 
man. 1 A) AMLVNCLat 13 γὰρ om. MLVNCLat 14 τῶν μαχιμωτέρων 
om. M εὑρήσειν τῶν μαχιμωτέρων (μαχιμωτάτων V) tr. LVN 15 με- 
δαβὴην À Μηδάβη alibi uocari solet σαμαγὰν ἃ σάμαγαν M. σαμαίαν LN et i. 
marg. M σαμαῖαν VO samagam Lat Xeuóyav Α. 1. XIII 255 σίχημα A 
16 ἀργαριζην ἃ ἀργαρίζιν (v ex εἰν corr. V) MV ἀργαριζεὶν Ν᾿ yagiziv C 
argarizim Lat Γαριζεὶν Antiq. αἴρει AVN χουϑέων A χοϑαίων V cutheorum 
Lat γένος] ἔϑνοσ Ο genus Lat 11 αἴρει AVN 18 Ἰδουμαίας] ἰου- 

δαίασ ΑΟΌ. τεῖ τε xol (xal deletum) A τε ἄλλασ tr. C ἀδώρεον A 49 θεὸν 
L δωρεὸν C adoreon Lat ᾿άδωρα Antiq. μαρισὰν, v i. ras. maiore L ucoz- 
σαν V! 19 παρελϑὼν C καὶ om. LVN ἔνϑα] ἔνϑα δὴ LVN ubi Lat 
20 sebaste Lat sebastia Heg ὑφ᾽ C 21 aristobolus Lat Heg semper 
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16 DE BELLO IUD. I 64—69 (II 7. 8) 

οἱ xavà τὴν πόλιν, ὡς ἅψασϑαι xol τῶν ἀηϑεστάτων. ἐπιχαλοῦνται 
δὲ βοηθὸν LAvríoyov τὸν ἐπιχληϑέντα ᾿ΑΙσπένδιον᾽ χἀχεῖνος ἕτοί- 
μως ὑπταχούσας ὑττὸ τῶν τιερὶ ᾿Αριστόβουλον ἡττᾶται. χαὶ ὃ μὲν 
μέχρι Σχυϑοπόλεως διωχϑεὶς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν ἐχφεύγει, οἱ δὲ ἐπὶ 
τοὺς Σαμαρεῖς ὑποστρέψαντες τό τὸ τελῆϑος τιάλιν εἰς τὸ τεῖχος 

συγχλείουσιν xol τὴν πτόλιν ἑλόντες αὐτήν τε χατασχάπτουσιν χαὶ 

τοὺς ἐνοιχοῦντας ἐξηνδραποδίσαντο. “ττροχωρούντων δὲ τῶν χατορ- 
ϑωμάτων τὴν ὁρμὴν οὐ χατέψυξαν, ἀλλὰ προελθόντες ἅμα τῇ 
δυνάμει μέχρι τῆς Σχυϑοιτόλεως ταύτην τὲ χατέδραμον xci τὴν 
ἐντὸς Καρμήλου τοῦ ὄρους χώραν ἅπασαν χατενείμαντο. 

8. Πρὸς δὲ τὰς εὐπραγίας αὐτοῦ τε ᾿Ιωάννου xal τῶν παίδων 
φϑόνος ἐγείρει στάσιν τῶν ἐπιχωρίων, xoi πολλοὶ κατ᾿ αὐτῶν 
συνελθόντες οὐχ ἠρέμουν, μέχρι xoi πρὸς φανερὸν πόλεμον ἔχρι- 
χεισϑέντες ἡττῶνται: τὸ λοιττὸν δ᾽ ἐπιβιοὺς ἐν εὐδαιμονίᾳ Ἰωάννης 

xal τὰ χατὰ τὴν ἀρχὴν χαάλλιστα διοιχήσας ἐν τρισὶν ὅλοις xai 

τριάχοντα ἔτεσιν ἐπὶ τιέντε υἱοῖς τελευτᾷ, μαχαριστὸς ὄντως καὶ 
χατὰ μηδὲν é&cag ἐφ᾽ ἑἕξαυτῷ μεμφϑῆναι τὴν τύχην. τρία γοῦν 
τὰ χρατιστεύοντα μόνος εἶχεν, τήν τὲ ἀρχὴν τοῦ ἔϑνους xal τὴν 
ἀρχιερωσύνην xal τιροφητείαν᾽ ὡμίλει γὰρ αὐτῷ τὸ δαιμόνιον ὡς 

M - ^ , 3 e cr ov ^ , - , ς 

μηδὲν τῶν μελλόντων ἀγνοεῖν, ος ye καὶ περὶ δύο τῶν τερεσβυτέ- 

$ 66 — Ant. Iud. XIII 276. 

AMLVNCLatHegesippus I1 p. 6 Exc. Peiresc. 

1 ἀηϑεστάτων] ἀηϑεστάτων σαρχῶν AM probante Destinone insuetam carnem 
Lat tetra alimenta humanorum cadauerum Meg ἀηδεστάτων Naber; cf. Ant. 
XIII276 ἐπεχαλοῦντο L'VNC 2 ἀντί - - oyov Α ἀντί οχον, y i. ras. L ἀντί- 
yovov VN ᾿Ασπένδιον] ed. Gen. ἀσπόνδιον codd. Heg spondium Lat Κυζικηνὸν 
Ant.; cf. Eusebium chronic. Ip. 259 sq. Schóne ὃ. ἐπαχούσασ N 4 ἀποδιωχ- 

9o C δ᾽ Ο 5 τοὺς Σαμαρεῖς] vzo σαμαρείασ (εἰ ex ( corr. m. 2 C) LVNC in 

samariam Lat 6 συγχλείουσιν εἰσ τὸ τεῖχοσ tr. LVN " ἐξηνδραποδί- 
σατο C! 8 προσελθόντεσ A! 9 τῆς] τῇ A τε om. AM χατέδρα- 
μεν V 10 τοῦ ὄρους om. N, suppl. i. marg. L 11 ὅτι Ἰωάννησ ὃ και 
ὑρχανὸσ πολὺ διῆλϑεν ἐπ᾽ εὐπραγίαι ἱποῖρ. Exc 12 χαὶ] xal δὴ Exc πολλοὶ] 
πολλοὶ τῶν LN χατ᾽ αὐτὸν Exc et ex corr L 18--14 οὐχηρέμουν καὶ δὴ 
τολοιπὸν ἐνευδαιμονίαι βιοὺσ ἰωάννησ Exc ἐχριπισϑέντες om. Lat 
14 δὲ LVN λοιπὸν δὲ ἐπιβιοὺσ, litt. πὸν δὲ ἐπι i. ras. 6 litt. V ὃ ἰωάν- 

γησ AM MT AN 15 τρισὶν — καὶ τριάκοντα] codd. Lat trigesimo et 
primo Heg recte; cf. Ant. XIII 299. XX 240; uide Hermes XXVIII 217 καὶ 

τριάκοντα (4 V) ὅλοισ tr. LVN ὅλοις om. Lat. 10 υἱοῖσ corr. ex υἱεὲσ A υἱέσι € 
μαχαριστότατοσ LVNCExcLat 17 ἐπ᾿ αὐτῶ M ὑπ᾽ αὐτῶ AExc 
χατὰ --- τύχην] qui nullam dedisset occasionem, cur eius causa de fortuna quis- 
piam quereretur Lat γοῦν] γὰρ Exc 20 δύω Exc πρεσβυτέρων] ALat 

πρεσβυτάτων MLVNCExc 
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ρων υἱῶν ὅτι μὴ διαμενοῦσι χύριοι τῶν πραγμάτων ττροεῖδέν τὲ xai 
σιροεφήτευσεν" ὧν τὴν χαταστροφὴν ἄξιον ἀφηγήσασϑαι, τταρ᾽ ὅσον 
τῆς σπιατρῴας εὐδαιμονίας ἀτιέχλιναν. 

III. 1. ΠΠετὰ γὰρ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ὃ σπιρεσβύτερος 
αὐτῶν ᾿Αριστόβουλος τὴν ἀρχὴν εἰς βασιλείαν μετατιϑεὶς ττεριτί- 
ϑεται μὲν διάδημα τιρῶτος μετὰ τετραχοσιοστὸν χαὶ ἑβδομηχοστὸν 
σιρῶτον ἔτος, τιρὸς δὲ μῆνας τρεῖς, ἐξ οὗ κατῆλϑεν ὃ λαὸς εἰς τὴν χώραν 
ἀπαλλαγεὶς τῆς ἐν Βαβυλῶνι δουλείας" τῶν δὲ ἀδελφῶν τὸν μὲν 
μεϑ' ἑαυτὸν ᾿Αντίγονον, ἐδόχει γὰρ ἀγατιᾶν, ἦγεν ἰσοτίμως, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους εἵργνυσι δήσας. δεσμεῖ δὲ χαὶ τὴν μητέρα διενεχϑεῖσαν 
περὶ τῆς ἐξουσίας, ταύτην γὰρ xvoíav τῶν ὅλων ὃ Ἰωάννης ἀπο- 
λελοίσπεει, χαὶ μέχρι τοσαύτης ὠμότητος προῆλϑεν, ὥστε καὶ λιμῷ 
διαφϑεῖραι δεδεμένην. 

2. Περιέρχεται δὲ αὐτῶν 1) τίσις εἰς τὸν ἀδελφὸν ᾿Αντίγονον, 
ὃν ἠγάπα τὲ χαὶ τῆς βασιλείας χοινωνὸν εἶχεν" χτείνει γὰρ xal 
τοῦτον éx διαβολῶν, ἃς οἱ πονηροὶ τῶν κατὰ τὸ βασίλειον ἐνεσχευά- 
σαντο. τὰ μὲν δὴ τυρῶτα διητείστει τοῖς λεγομένοις ὃ ̓ Αριστόβουλος 
ἅτε δὴ xal τὸν ἀδελφὸν ἀγαπῶν xol διδοὺς φϑόνῳ τὰ ττολλὰ τῶν 
λογοποιουμένων. ὡς δ᾽ 0 ̓ Αντίγονος λαμπρὸς ἀττὸ στρατείας ἦλϑεν 
εἰς τὴν ἑορτήν, ἐν ἡ σχηνοποιεῖσθϑαι πάτριον τῷ ϑεῷ, συνέβη μὲν 
xat ἐχείνας τὰς ἡμέρας νόσῳ χρήσασϑαι τὸν ᾿Αριστόβουλον, τὸν 

$ 69 — Ant. Iud. XIII 300. 

AMLVNCLatHegesippus I 5 p. 8 Exc Peiresc. 

4 πρεσβύτατοσ AMExc 5 μεταϑεὶσ LVNCExc et ex corr. M 
ἐπιτίϑεται LVN — 6 τετραχόσια καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἕν LN V καὶ 0 xal £v V 
Exe; CCCCLXXXI annos numerant Antiq 7 πρῶτον» ] α΄ C quinque Lat 

χατῆλϑεν] χατήει AM ὃ λαὸς χκατῆλϑεν tr. Exc 8 óbs.V 9 us9* 

ἑαυτοῦ V μετ᾿ αὐτὸν C ἰσωτίμωσ A δὲ LVN 10 εἴργνυσι 
A'MVC δηενεχϑῆσαν V! 11 γὰρ] γὰρ δὴ᾽ Ὁ ὃ om. LExc 12 ὥστε — 
13 δεδεμένην] ut et ipsam et fratres suos simili modo uinctos arcta custodia de- 
lineret, quo prope usque ad mortem suprema fame compellerentur, ni maturius 
aristobolus scelesti parricidii merita soluisset Heg 18 διαφϑεῖραι] διαφϑαρῆναι, 

i. marg. yg διαφϑὲε » * » V 14 περιέρχεται — Avvlyovov] horum autem 
facinorum poenas antigoni fratris morte persoluit Lat αὐτῶν] V? αὐτὸν 
AMCExc αὐτῶ LN αὐτῶι V! τίσις] ποινὴ AM 16 τῶν om. Exc 
17 δὴ] codd.Exc οὖν ex cod. L. B. Hauerkamp 18 δὴ om. LVN 19 δὲ 
LVNExc λαμπρῶσ LV clarus LatHeg ἀπὸ] AMLVExc ἀπὸ τῆσ C 
στρατείας] ExeDindorf στρατιᾶσ codd. 20 σκηνοποιεῖσθαι, σϑαι ex corr. 

m. 2 V 21 τὸν δὲ — 18, 3 ταδελφοῦ] antigonus uero circa festorum sollem- 
nium finem armatis comitatus ad orandum quam mazime potuit plusque in 
honorem fratris ascenderet ornatus Lat 

Iosephus VI. 2 
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δὲ ᾿“ντίγονον ἐπὶ τέλει τῆς ἑορτῆς ἀναβάντα μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν 
δτιλιτῶν ὡς ἐνὴν μάλιστα χεχοσμημένον προσχυνῆσαι τὸ τιλέον 
ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ. xav τούτῳ προσιόντες oi πονηροὶ τῷ βασιλεῖ τήν 
τὲ πομττὴν τῶν δητλιτῶν ἐδήλουν xol τὸ τταράστημα τοῦ «Ἵντιγόνου 
μεῖζον ἢ κατ᾽ ἰδιώτην, ὅτι τὲ παρείη μετὰ μεγίστου συντάγματος 
ἀναιρήσων αὐτόν" οὐ γὰρ ἀνέχεσϑαι τιμὴν μόνον ἐχ βασιλείας ἔχων, 
σεαρὸν αὐτὴν χατασχεῖν. 

8. Τούτοις χατὰ μιχρὸν ἄκων ἐτείστευσεν ὃ ̓ Αριστόβουλος, xal 
“τερογοῶν τοῦ μήϑ᾽ ὑτιοτυτεύων φανερὸς γενέσϑαι xoi τεροησφαλίσϑαι 
χπρὸς τὸ ἄδηλον χαϑίστησι μὲν τοὺς σωματοφύλαχας ἔν τινι τῶν 
ὑχτογαίων ἀλαμτιεῖ, χατέχειτο δ᾽ ἐν τῇ βάρει πιρότερον αὖϑις δ᾽ 
᾿Αντωνίᾳ μετονομασϑείσῃ, προστάξας ἀνόπλου μὲν ἀπέχεσϑαι. 
χτείνειν δὲ τὸν ᾿ντίγονον, εἰ μετὰ τῶν ὅπλων προσίοι, καὶ πρὸς 
αὐτὸν ἔπεμψεν τοὺς ἡτροεροῦντας ἄνοτελον ἐλϑεῖν. πρὸς τοῦτο ττάνυ 
σιαγούργως ἢ βασίλισσα συντάσσεται μετὰ τῶν ἐπιβούλων" τοὺς 

γὰρ πεμφϑέντας πείϑουσιν τὰ μὲν παρὰ τοῦ βασιλέως σιωπῆσαι, 
λέγειν δὲ πιρὸς τὸν ᾿Αντίγονον ὡς ὃ ἀδελφὸς ἀχούσας ὕπιλα τὲ αὐτῷ 
χαρεσχευαχέναι χάλλιστα xal πολεμιχὸν χόσμον ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ διὰ 
μὲν τὴν ἀσϑένειαν αὐτὸς ἐτειδεῖν ἕχαστα κωλυϑείη, νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
χαὶ χωρίζεσθαι μέλλοις, ϑεάσαιτ᾽ av ἤδιστά σε ἐν τοῖς ὅτελοις. 

8 73 — Ant. Iud. XIII 304. 

AMLVNOLat Hegesippus I 5 p. 8 Exc Peiresc. 

1 μετὰ] uiv Exc — éavvóv LVN αὑτὸν Exc 2 μάλιστα] κάλλιστα Naber 

haud male có]suppl. L, om VN 3. τἀδελφοῦ C xdv] χαὶ Ν προσιόντεσ, ἐσ 
i. ras. A 4 τοῦ] τὸ Dindorf Ἀντιγόνου] ἀριστοβούλου V — 5 χατὰ LVN 

παρείη] παρήει AMLVN Exc eo uenisset Lat μεγίστων συνταγμάτων LVN 

ἀναιρήσον Α 6 ἔχων) ἔχειν, εἰ ex o corr. M ὙΠ L ἔχειν VNCExc 
Ἴ παρ᾽ óv V et ex corr. N αὐτη»] αὐτὴν ταύτην Destinon 8 ὁ om. MLVNC 
Exc 9 μήτε LVN — φανερῶσ V'C'! σπροσησφαλίσϑαι AML προ - goqa- 
λίσϑαι Ὗ προσησφαλῆσϑαι ex corr. Ν᾽ praecaueret Lat 10 διίστησ VN 
xai 
διίστησι L transire iubet Lat 11 ὑπογαίων, «i. ras. A ὑπογείων L. Dindorf 
δὲ LVN βάρει] βάρει τῇ MExc et ex corr. L πρότερον αὖϑις δ᾽ 

om. Exc πρότερον] πρότερον καλουμένη VO δὲ LVN 12 μετωνο- 

μασϑείση L προστάξας] xal προστάξασ C ἀνοόπλου] ὅπλων LV ὅπλου 
NExc coózAov L. Dindorf 18 τῶν om. MLVNOC Exc προσίοι προσήιει A 
προσίη M προίοι LVN προσήει Exc 14 προαιροῦντασ AV et ut uid L! προσ- 
εροῦντασ Exc 15 μετὰ τῶν ἐπιβούλων συντάσσεται tr LVN 
11 τὸν οπι. LVN τε] σε Destinon αὐτῷ] σαυτῶ, o suppletum A «vro Exc 
18 χατεσχευαχέναι LVNO fort. recte xci] διὰ Hudson 19 δὲ LVN 

20 ϑεάσαιτο LVN 
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4. Ταῦτα ἀχούσας ὁ ᾿ντίγονος, ἐνῆγεν δ᾽ ἡ τοῦ ἀδελφοῦ 
διάϑεσις μηδὲν ὑτιοτιτεύειν σιονηρόν, ἐχώρει μετὰ τῶν ὅτελων ὡς 
χερὸς ἐτείδειξιν. γενόμενος δὲ χατὰ τὴν σχοτεινὴν τεάροδον, Στρά- 
τωνος ἐχαλεῖτο πύργος, ὑπτὸ τῶν σωματοφυλάχων ἀναιρεῖται, βέβαιον 
ἀποδείξας ὅτι ππᾶσαν εὔνοιαν xoi φύσιν χόπτει διαβολὴ xal οὐδὲν 
οὕτως τῶν ἀγαϑῶν παϑῶν ἰσχυρόν, € τῷ φϑόνῳ μέχρι zavvóg 
ἀντέχει. 

5. Θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις ἐν τούτῳ καὶ Ἰούδαν, 'Ecoaioc ἦν γένος 
ovx ἔστιν ὅτε πταίσας ἢ Ψψευσϑεὶς ἐν τοῖς τιροαπιαγγέλμασιν, ὃς 
ἐχεειδὴ xal τότε τὸν ᾿Δντίγονον ἐθεάσατο παριόντα διὰ τοῦ ἱεροῦ, 
πρὸς τοὺς γνωρίμους ἀνέχραγεν, ἦσαν δ᾽ οὐχ ὀλίγοι παρεδρεύοντες 
αὐτῷ τῶν μανϑανόντων, ,.πατεαί, νῦν ἐμοὶ χαλόν, ἔφη, τὸ ϑαγνεῖν, 

ὅτε μου σπιροτέϑνηχεν 7 ἀλήϑεια χαί τι τῶν oz ἐμοῦ πτρορρηϑέν- 
τῶν διέψευσται" ζῇ γὰρ ᾿Αντίγονος οὑτοσὶ σήμερον ὀφείλων ἀνῃ- 
ρῆσϑαι. χωρίον δὲ αὐτῷ πρὸς σφαγὴν Στράτωνος σύργος εἵμαρτο" 
xol τοῦτο μὲν ἀττὸ ἑξαχοσίων ἐντεῦϑεν σταδίων ἐστίν, ὧραι δὲ τῆς 
ἡμέρας ἤδη τέσσαρες" ὁ δὴ χρόνος éxxoovet τὸ μάντευμα.“ ταῦτα 
εἰπὼν σχυϑρωττὸς imi συννοίας ὃ γέρων διεκαρτέρει, καὶ μετ᾽ 
ὀλίγον ἀνῃρημένος ᾿ΑἸντίγονος ἠγγέλλετο χατὰ τὸ ὑπόγαιον χωρίον, 
ὃ δὴ xol αὐτὸ Στράτωνος ἐχαλεῖτο σπτύργος ὁμωνυμοῦν vj παρα- 
λίῳ Καισαρείᾳ. τοῦτο γοῦν τὸν μάντιν διετάραξεν. 

6. ᾿“ριστοβούλῳ γε μὴν εὐθὺς ἡ περὶ τοῦ μύσους μεταμέλεια 
γόσον ἐνσχήτειτει καὶ τιρὸς ἔννοιαν τοῦ φόνου τὴν ψυχὴν ἔχων ἀεὶ 

8 77 — Ant. Iud. XIII 809. 

AMLVNCLatHegesippus I 6 p. 9 Exc Peiresc. 
1 ταῦτ᾽ CExc δὲ LVN 3 πρὸς 8. À Στράτωνος] ἣ στράτω- 

vog VC 5 διαβολῆι V! 6 οὕτω LVNC παϑῶν om. Exc S ϑαυ- 
μάσοι LVN 9 ἢ ψευσϑεὶς suspecta Destinoni ψευϑεὶσ A toic om. 
LVNC προαγγέλμασιν LVN προαγέλμασιν C 11 ἦσαν--- 12 παπαί] non 
paucos autem discipulos papas siue consultores habebat Lat δὲ LVN 
12 παπαῖ LV 18 ὅτε) 0x: LVNCExe — ov] Niese uoc codd. Heg ante me Lat; 

i marg. yo ὅτε us πρότερον ἀνῆχεν ἡ ἀλήϑεια L προτέϑνηχεν, v ante 

7i ras. m.2 V τι eX τοι COIT. À 14 οὗτοσ AM ἀνῃρῆσϑαι 
ἀποϑανεῖν C occidi LatHeg 1590726 16 ἀπὸ] ἀφ᾽ € é&a- 
χοσίων]χ A σταδίων ἐντεῦϑεν tr. LVN. ἐστί Exc. 17 07] δὲ AMExcLat 
et ex corr. L δὲ δὴ 5 τὰ μαντεύματα V. ταῦτ᾽ C Exc σχυϑρωπῶσ ἃ 
18 συννοίαισ LNC ἐχαρτέρει Exc — 19 ἀνηρημένοσ, o corr. ex v A 
ὁ ἀντίγονοσ LVNExc ὑπογεῖον L. Dindorf χωρίον spurium uid. Desti- 
noni 20 στράτωροσ Exc ἐλχαλεῖτο, o ex αἱ corr. V ὁμωνυμοῦν] ὁμωνύμωσ 
LVNCExe 21:0v]xcl]Exc μάντι-ν Ὁ —óuvdga&ev]fefellit Lat 22 εὐϑέωσ 

LVN ἢ 8.À 23 ἔγγοιαν] ἐννοίαισ LVNCExc ἐννοίᾳ Destinon 

ψυχὴν — συνετήχετο] perturbato animo tebescebat Lat 
2E 

78 

80 

81 



82 

83 

84 

85 

20 DE BELLO IUD. I 81—85 (II 6. IV 1) 

τεταραγμένην συνετήχετο, μέχρι τῶν σηιλάγχνων oz ἀχράτου τῆς 
λύπης σπαραττομένων ἄϑρουν αἷμα ἀναβάλλει. τοῦτό τις τῶν ἐν 
τῇ ϑεραπιείᾳ παίδων ἐχφέρων δαιμονίῳ σιρονοίᾳ σφάλλεται χαϑ'᾽ 
ὃν τόπον ᾿ΑἸντίγονος ἔσφαχτο xol φαινομένοις ἔτι τοῖς cu τοῦ 
φόνου σπίλοις τὸ αἷμα τοῦ χτείναντος ἐπέχεεν. ἤρϑη δ᾽ εὐϑὺς 

οἰμωγὴ τῶν ϑεασαμένων ὥσττερ ἐπίτηδες τοῦ παιδὸς ἐχεῖ ἐπιχατα- 
σττείσαντος τὸ αἷμα. τῆς δὲ βοῆς ἀχούσας ὃ βασιλεὺς τὴν αἰτίαν 

ἐπτυνϑάνετο xoi μηδενὸς τολμῶντος εἰτιεῖν μᾶλλον ἐνέχειτο μαϑεῖν 
ἐθέλων" τέλος δὲ ἀττειλοῦντι xol βιαζομένῳ τὰἀληϑὲς εἶπον. ὃ δὲ 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐμπίπλησι δαχρύων xoi στενάξας ὅσον ἣν αὐτῷ 

δύναμις eiztev* (οὐχ ἄρα ϑεοῦ μέγαν ὀφϑαλμὸν ἐπ᾽ ἔργοις ἀϑεμί- 
τοις λήσειν ἔμελλον, ἀλλά μὲ ταχεῖα μέτεισι δίκη φόνου συγγενοῦς. 
μέχρι τοῦ μοι, σῶμα ἀναιδέστατον, τὴν ἀδελφῷ xal μητρὶ κατάχριτον 

ψυχὴν χαϑέξεις; μέχρι τοῦ δ᾽ αὐτοῖς ἐπισπιείσω χατὰ μέρος τοὐμὸν 
αἷμα; λαβέτωσαν ἀϑρόον τοῦτο, xol μηχέτι ταῖς ἐχ τῶν ἐμῶν 
στυλάγχνων χοαῖς ἐπεειρωνευέσϑω τὸ δαιμόνιον.“ ταῦτα εἰττὼν εὐθέως 
τελευτᾷ βασιλεύσας οὐ τιλεῖον ἐνιαυτοῦ. 

IV. 1. “ύσασα δ᾽ ἡ γυνὴ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ βασιλέα καϑί- 
στησιν ᾿Αλέξανδρον τὸν xol xaO ἡλικίαν xol μετριότητι προύχειν 
δοχοῦντα. ὁ δὲ παρελθὼν εἰς τὴν ἐξουσίαν τὸν ἕτερον μὲν τῶν 

8 81 — Ant. Iud. XIII 314. 

PAMLVNCLatHegesippus I 8 p. 10 Exc Peiresc. 
1 σπλάχνων A ὑπ] incipit folium 2 P, uide supra ad p. 5, 17 

2 σπαρασσομένων N &9oovv] ἀϑροῦν (i. marg. ascripsit πολὺ N) PN δὴ 
(ἡ ex 2 corr. m. 2) ἄϑρουν (corr. ex ἀϑροῦν) L zai πολὺ αϑροῦν V subito 
Lat ἐν] πρὸσ LVNCExc 4 ὃ ἀντίγονοσ LNC χαὶ u. 3 ante χαϑ᾽ 
posuit Lat — 5 ἐπεξέχεεν LNO ἐπεξέχεσεν V δὲ LNV 6 ἐκεῖ om. Lat 

κατα 

ἐπικατασπείσαντος) PAMCExe ἐπισπείσαντοσ 1, ἐπισπείσαντοσ VN libasse 
Lat 8 éméxsuo P ardebat Lat 9 δ᾽ Ο ἀπηλοῦντι V! 10 τοὺς] τούσ 
τε ἐμπίμπλησι ΤΙΝ 11 ἀϑεμήτοισ, € ex ἡ corr. V 12 ἀλλα] nam 
Lat δίχηι V 18 μέχρι τοῦ] Niese μέχρι ποῦ codd quatenus Lat quousque Heg; 

cf. Ant. Iud. XIII 317 σώιμα V! 14 μέχρι --- 15 τοῦτο] quamdiu paulatim libabo 
illis sanguinem meum? simul totum accipiant Lat τοῦ] Niese zov codd. 

δὲ LVN αὐτοῖς] Destinon ex Lat et Heg αὐτὸσ codd. Exc ἐπισπείσωι V! τοὺ- 
μὸν αἷμα κατὰ μέροσ tr. A. — 15 ἐκ τῶν om. LN 16 ταῦτ᾽ CExc — i. marg. 
v( C. 17 τελευτᾷ: οὐ πλεῖον βασιλεύσασ tr. Ν 18 δὲ LN τοὺς ἀδελ- 
φοὺς αὐτοῦ] τοὺσ αὐτοῦ ἀδελφοὺσ LVNExc τοὺσ ἀδελφοὺσ τοῦ βασιλέωσ PAM 
fratrem eius Lat 19 ἀλεδρον Exc καὶ om. ALVNExc xa^ A 
μετριότητα LVNCExc προέχειν V 20 i. marg. « V tor] 
τὸν C'!Exc 
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PEN -" πὰ , ^ $! , ) - 

ἀδελφῶν βασιλειῶντα χτείνει, τὸν δὲ χαταλιμηιανόμενον ἀγαττῶντα 

τὸ ζῆν δίχα τιραγμάτων εἶχεν. 
, TJ 2 - ' ' , 1] , 

2. Γίνεται δ᾽ αὐτῷ xol πρὸς τὸν -4a&Jovgov ἐτειχληϑέντα Πτο- 
^ e Ω , 3 ^ , ^ ») “ὦ 

λεμαῖον συμβολὴ σιόλιν ᾿“σωχὶν ἡρηχότα, xat σεολλοὺυς μὲν ἀνεῖλεν 
j λεμί ἡ δὲ νίκη πρὸς Πτολεμαῖον ἔ ie δ᾽ τῶν σιολεμίων, v, δὲ νίχη πρὸς Πτολεμαῖον ἔρρειψεν. — ézti 

€ - ^ ^ , y , 2 , 

ózt0 τῆς μητρὸς Κλεοιάτρας διωχϑεὶς εἰς Miyvmrov ἀνεχώρησεν, 
2 ^M V * TA , — A23 - €^ A 

᾿λέξανδρος Γαδάρων τὲ πολιορχίᾳ χρατεῖ xal μαϑοῦντος, 0 δὴ 
, 2 , »" ς 7 , ^ , - 

μέγιστον μὲν ἣν ἔρυμα τῶν ὑττὲρ Ἰορδάνην, τὰ τιμιώτατα δὲ τῶν 
2 D : ; TD d Tg v SD E Θεοδώρου τοῦ Ζήνωνος χτημάτων ἣν ἕν αὑτῷ. ἐπελϑὼν 0 ἐξαίφνης 
ς , , , ^ N “ ^ - 

ὃ Θεόδωρος τά τε σφέτερα xol τὴν τοῦ βασιλέως ἀτιοσχευὴν αἱρεῖ, 
- 359 , ? 5 P S) , τς - - 

τῶν δ᾽ Ἰουδαίων εἰς μυρίους χτείνει. γένεται δ᾽ ἐπάνω τῆς sAnync 
2 A073». , ' , ἘΦ D 
᾿Αλέξανδρος xal τραπόμενος εἰς τὴν παράλιον αἱρεῖ Γάζαν τὲ xol 

΄ ν ͵ 3 c C - ^5 2 
Ῥάφειαν xoi Av9106va τὴν αὐϑις ὑπὸ ἩΙρώδου τοῦ βασιλέως Zygu- 
σιάδα ἐπιχληϑεῖσαν. 

Sy N Y , ΄ ΝΡ 9 δυο ΚΝ 

3. ᾿Ἐξανδραποδισαμένῳ δὲ ταύτας ἐπανίσταται τὸ Ιουδαϊχὸν 
- , ^ -3 2 2 - , cr 

ἐν ἑορτῇ" μάλιστα yàg ἐν ταῖς εὐωχίαις αὑτῶν στάσις ατίτεται. χαὶ 
* » - A 

δοχεῖ μὴ ἂν χρείττων γενέσϑαι τῆς ἐπιβουλῆς, εἰ μὴ τὸ ξενιχὸν 
3 - , , , 2 ἊΝ ^ 3 

αὐτῷ zccgeBonSer Πισίδαι xoi Κίλιχες ἡσαν᾽ Σύρους yao ovx 
, / ' N 2 “ ' OS T7 ) 7 

ἐδέχετο μισϑοφόρους διὰ τὴν ἔμφυτον αὑτῶν ττρὸς vo ἔϑνος ατυέχ- 
΄ ῳ , € c 2 , 

ϑειαν. χτείνας δὲ τῶν ἐπαναστάντων ὑττὲρ ξξαχισχιλίους oopíag 
c SY , € M , ^ ᾿ , 2 - 

γτύτετο xai ταύτης ἑλὼν Γαλααδίτας xai IMoafívac φόρον τὲ αὑτοῖς 
ΤΣ 7 ^ 2) - , Y ^ ^ 2 

ἐπιτάξας ἀνέστρεψεν ἐπὶ ““μαϑοῦν. Θεοδώρου δὲ πρὸς vag ev- 

8 86 — Ant. Iud. XIII 337 sq. 

PAMLVNOLatHegesippus 19 p. 12 Exc Peiresc. 

1 βασιλιῶντα N — χκαταλειπόμενον LVNC 2). δίχα, ὃ i. ras. A εἶχεν] 
finit Exe secum habebat Lat εἶχεν ἐν τιμῇ Hudson ex Ant. XIII 323 3 δὲ 
LVN χάϑουρον, 1. marg. λάϑουρον V lathyro LatHeg τὸν ἐπικλη- 
ϑέντα 1 4 ἀσώχην P!A ἄσωχην P? ἄσωχιν 1, ἀσωχὴν (η in ? corr. m. 2) V 
acochim Lat 5 τῶν] om. PA s. M abhinc usque ad τ. 8 multa 

repictaA τὸν zroAsueiovLVN δὲ ΤΩΝ ὑπὸ] οὗτοσ ὑπὸ LVNCLat — 7 gada- 
ram Lat ἀμμαϑοῦντοσ LN 8 uiv om. C τῶν ex τὸν corr. PV — 6i] τε 
PAM 98 à»ebvro Α δὲ LVN τά τε σφέτερα] et proprias res recepit 
Lat 10 αἴρει AMLVN et ex corr. P ut saepe 11 à] τε LVNCLat 

δ ΠΝ 12 παραλίαν LVNC 13 ῥαφίαν PAL!VN rafaim Lat ῥδαφίαν 
τε xal γάζαν tr. LVNCLat ὑφ᾽ C. 16 £y τῆ ἑορτῆ P; cf. A. I. XIII 372 
μάλλιστα À ἅπτεται ἔπεται, 1. marg. yo ἅπτεται V 11 δοκεῖ] ἐδόχει PAMCLat 
probante Destinone χρείττω ΡΑΥ γίνεσθαι LVNC ἐπιβολῆς Destinon 
18 παρεβοήϑη C! 19 μισϑοφοροῦσι V 20 τῶν] τὸν N ἑξακισχιλίους] 

ὀχτακοσίουσ C octo milibus LatHeg 21 xal Μωαβ. τε καὶ Μωαβ. € 
ταύτης — Πωαβίτας] ibi sadamitis sub iugum missis Ταῦ 22 ἀμμαϑοῦν P!M!L 

) - € τ ς - 2 - ἀμμαϑοῦντα À et ex corr. M ἁμαϑοῦν V &uuagotv N ἀμαϑοῦντα O amathunta 
LatHeg 
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σπιραγίας αὐτὸν χαταπλαγέντος ἔρημον λαβὼν τὸ φρούριον xa- 
τέσχαψεν. 

4. Ἔπειτα συμβαλὼν ᾿Οβαίδᾳ τῷ oaov βασιλεῖ προλοχίσαντι 
χατὰ τὴν Γαυλάνην ἐνέδρας αὐτῷ γενομένης “τᾶἄσαν ἀττοβάλλει τὴν 
στρατιὰν συνωσϑεῖσαν χατὰ βαϑείας φάραγγος xal :“τλήϑει χαμήλων 
συντριβεῖσαν. διαφυγὼν δ᾽ αὐτὸς εἰς Ἱεροσόλυμα τῷ μεγέϑει τῆς 
συμφορᾶς ᾽τάλαι μισοῦν τὸ ἔϑνος ἠρέϑισεν εἰς ἐπανάστασιν. γίνεται 
δὲ xai τότε χρείττων xoi μάχαις ἐταλλήλοις ovx ἔλαττον πεντα- 
χισμυρίων Ιουδαίων ἀνεῖλεν ἐν ἕξ ἔτεσιν" οὐ μὴν εὐφραίνετό γε 
ταῖς νίχαις τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν ἀναλίσχων" ὅϑεν “ταυσάμενος τῶν 
0ztÀOY λόγοις ἐτιεχείρει διαλύεσθαι πρὸς τοὺς ὑττοτεταγμένους. οἱ 

δὲ μᾶλλον ἐμίσουν τὴν μετάνοιαν αὐτοῦ χαὶ τοῦ τρόπου τὸ ἀγώ- 
μαλον, πυνϑανομένῳ τὲ τὸ αἴτιον, τί ἂν ποιήσας καταστείλειεν 
αὐτούς, ἀττοϑανών, ἔλεγον" vexoQ γὰρ ἂν διαλλαγῆναι μόλις τῷ 
τοσαῦτα δράσαντι. ἅμα δὲ xol τὸν Lxotgov ἐπιχληϑέντα Ζ;ημή- 
τρίον ἐπτεχαλοῦντο. ῥᾳδίως δὲ ὑπταχούσαντος xov! ἐλπίδα μειζόνων 
xol μετὰ στρατιᾶς ἥχοντος συνέμισγον οἱ Ἰουδαῖοι τοῖς συμμάχοις 

zeol Σίκιμα. 

5. Ζ4Ἔέχεται δ᾽ ἑἕχατέρους ᾿Αλέξανδρος ἱππεῦσι μὲν χιλίοις, 
μισϑοφόροις δὲ ττεζοῖς ὀχταχισχιλίοις" τταρὴν δὲ αὐτῷ xal τὸ εὐνοοῦν 
ἸΙουδαϊχὸν εἰς μυρίους. τῶν δ᾽ ἐναντίων ἱππεῖς μὲν ἦσαν τρισχίλιοι, 
χεεζῶν δὲ μύριοι τετρακισχίλιοι. xal τιρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν διαχη- 
ρύσσοντες οἱ βασιλεῖς ἐπειρῶντο τῶν παρ᾽ ἀλλήλοις ἀποστάσεων, 

ἃ 89 — Ant. Iud. XIII 374. 

PAMLVNLCLatHegesippus 19 p. 12. s 

1 αὐτὸν] αὐτῶν V eius LatHeg αὐτοῦ Hudson χατεπλαγέν | voc 
(s. m. 2) V χαταπλαγέντα € 3 ὁβαῖδα PA ὀβέδα M βόνδα LVN ὀβώδη C 
ἔν τισιν εὕρηται βόνδα -ἐπ᾽ ἐνίοισ, γροβέδα i. marg. M yo καὶ ὀβόδα i. marg. L 
obeodeo aut obedeo Lat obedas Heg Ὀβέδαν Ant. XIII 818 4 γαυλήνην V γαυλα- 

γὴν N eti. marg. V αὐτῶν V 5 συνωϑεῖσαν C! φάραγγοσ, ay i. ras. A 
6 δὲ LVN 1 μισῶν, ὦ ex o corr., v i. ras. L εἰρέϑισεν PC 

8 ἔλλατον V πενταχισμυρίουσ ἰουδαίουσ (ovo in ἰουδαίουσ ex corr. V) LVNC 

9 ηὐφραίνετο Ὁ 12 μετάνοιαν] inconstantiam Lat 18 πυνϑανομένου LVN 
tse] δὲ ALVN αἴτιον, τῇ codd. Lat αἴτιον, καὶ τί Lips.; τὸ αἴτιον ex litt. 

vesti» Ortum et spurium esse putat Destinon καταστείλαιεν P 14 μόγισ 
LVN 15 τοιαῦτα M multa. Lat "Axcugov] Εὔχαιρον Spanheim 
16 δ C 17 συνέσμιγον N  ovuayou C 18 σίχημα PA 19 δὲ LVN 

χιλίουσ μισϑοφόρουσ πεζοὺσ ὀχτακισχιλίουσ C! 20 δὲ om. C πεζοῖσ δὲ 
tr. LVN ὀχτακισχιλίοις] sea milibus (ut Ant. XIII 377) LatHeg 
εὐνοῦν OC 21 óRLVN τρισχίλιοι LVOLatHeg et i. marg. M cum Ant. XIII 

377 0 P íxavóv AM. 22 πεζοὶ Bekker πεζὸν Destinon μύριοι τετρακισχίλιοι 
milia quadraginta (ut Ant. XIII 377) LatHeg πρὶν] πρὶν μὲν LVRN 
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“1ημήτριος μὲν τοὺς ᾿4λεξάνδρου μισϑοφόρους, ᾿Αλέξανδρος δὲ τοὺς 
ἅμα “]2ημητρίῳ Ιουδαίους μετα τείσειν ἐλτείσας. ὡς δ᾽ οὔτε Ιουδαῖοι 
ϑυμῶν οὔτε οἱ Ἕλληνες ἐπαύσαντο :τίστεως, διεχρίνοντο ἤδη τοῖς 
ὅσύλοις συμτεεσόντες. χρατεῖ δὲ τῇ μάχῃ 4ημήτριος χαίτοι ττολλὰ 
τῶν ᾿Αλεξάνδρου μισϑοφόρων xal ψυχῆς ἔργα xai χειρὸς ἐτειδειξα- 
μένων. χωρεῖ δὲ τὸ τέλος τῆς πταρατάξεως τταρὰ δόξαν ἀμφοτέροις" 
οὔτε yàg 4ημητρίῳ τιαρέμειναν νιχῶντι οἱ καλέσαντες, καὶ χατὰ 
οἶχτον τῆς μεταβολῆς ᾿“λεξάνδρῳ τιροσεχώρησαν εἰς τὰ ὄρη χατα- 
φυγόντι Ιουδαίων ἑξακισχίλιοι. ταύτην τὴν δοττὴν οὐχ ἤνεγχεν 
“]1ημήτριος, ἀλλ᾽ ὑπολαβὼν ἤδη μὲν ἀξιόμαχον εἶναι :τάλιν .Αλέξαν- 
δρον, μεταρρεῖν δὲ xol πτᾶν τὸ ἔϑνος εἰς αὐτόν, ἀνεχώρησεν. 

6. Οὐ μὴν τό γε λοιπτὸν τολῆϑος ὑττοχωρησάντων τῶν συμμά- 
χων χατέϑεντο τὰς διαφοράς, συνεχὴς δὲ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἣν 

αὐτοῖς ὃ πόλεμος, μέχρι τελείστους ἀποχτείνας τοὺς λοιτιοὺς ἀττή- 
λασὲεν εἰς Βεμέσελιν πτόλιν xol ταύτην χαταστρεψάμενος ciyua- 
λώτους ἀνήγαγεν εἰς Ἱεροσόλυμα. προύχοψεν δὲ αὐτῷ δι᾿ ὑπερ- 
βολὴν ὀργῆς εἰς ἀσέβειαν τὸ τῆς ὠμότητος" τῶν γὰρ ληφϑέντων 
ὀχταχοσίους ἀνασταυρώσας ἐν μέσῃ τῇ σπτόλει γυναῖχάς τε χαὶ τέχνα 

αὐτῶν ἀπέσφαξεν ταῖς δινεσι" xal ταῦτα πίνων xal συγχαταχείμενος 
ταῖς πταλλαχίσιν ἀφεώρα. τοσαύτη δὲ χατάτεληξις ἔσχεν τὸν δῆμον, 
ὥστε τῶν ἀντιστασιαστῶν κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν νύχτα φυγεῖν ὀχτα- 
χισχιλίους ἔξω Ιουδαίας ὅλης, οἷς ὅρος τῆς φυγῆς ὃ ᾿Αλεξάνδρου 

$ 93 — Ant. Iud. XIII 918. 

PAMLVRNC LatHegesippus I 10 p. 14. 

1 Δημήτριος] incipit R.— 2 Ἰουδαίους s. ἐλπίσας] sperantes Lat δὲ 
LVRN οὔτε! οὔτε ot LVRNC 3 9vucov] C et i. marg. V 0 xav PAMLat 

εὐθύμουν LVRN ὀργῶν Destinon ot9' C οἱ om. V ἐπαύοντο 
LVRNO contemnerent Lat ἤδη] δὴ Destinon 4 χαίτοϊ καίπερ ALVRNC 
ω 

vo» V 6 παρὰ δόξαν] παράδοξον LRN 7 παρέμεινεν V! easpectare 
uoluerunt Lat κατ᾿ Ο 10 ἀλλ᾽ — AAé&avógor] sed alezandrum iam quidem 
collectis uiribus bello idoneum esse ratus Lat μὲν om. M πάλιν om. M 

et ut uid. Lat 11 x«i] κἂν Destinon ἀνεχώρησεν] moz inde digressus est Lat 
huc usque colatus N 12 ἀναχωρησάντων ΝᾺ 13 συνεχεῖσ O15 βεμε- 
σέλην PAM! βεμεσσελὲν LR μεσσελὶν V βεμέσελιν M?C et i. marg. V messelim 
Lat bemeselel ut uid. Heg Βαιϑομμει A. I. XIII 380 16 à C 17 τὸ] om. C 

a , » , P] , P] e 

va V 18 εἰσ οχταχοσίουσ C αἀνασταυρώσασ, «vc corr. ex «ua L 

τέχνα] τὰ τέχνα AM 19 ἀπέσφαξεν] κατέσφαξε LVR. ἀπέσφαξεν ἐν Her- 
werden ταῖς ὄψεσι] im conspectu matrum Lat ὄψεσιν Ὁ 20 παλαχίσιν Ὁ 
ἀφεωρᾶτο L'VRC 21 ὥστε] ὧσ V ἀντιστασιωτῶν LVR.— φεύγειν LR 
22 ἔξω] ἐξ VC extra Lat 
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ϑάγνατος κατέστη. τοιούτοις ἔργοις ὀψὲ χαὶ μόλις ἡσυχίαν τῇ βασι- 

λείᾳ πτορίσας ἀνεπαύσατο τῶν O7 ÀCY. 
7. Γίνεται δὲ πάλιν ἀρχὴ ϑορύβων ᾿Αντίοχος ὃ χαὶ “Ππιόνυσος 

ἐπικληϑείς, “ημητρίου μὲν ἀδελφὸς ὦν, τελευταῖος δὲ τῶν ἀπὸ 

Σελεύχου" τοῦτον γὰρ δείσας στρατεύεσϑαι ἐ ἐπὶ τοὺς “Ζραβας ὥρμη- 

μένον τὸ μὲν μεταξὺ τῆς ὑττὲρ ᾿Αντιπτατρίδος παρωρείου xol τῶν 
Ἰόππης αἰγιαλῶν διαταφρεύει φάραγγι βαϑείᾳ, πρὸ δὲ τῆς τάφρου 
τεῖχος ἤγειρεν ὑψηλὸν χαὶ ξυλίνους χεύργους ἐτεχτήνατο τὰς εὐμαρεῖς 

ἐμβολὰς ἀττοφράττων. οὐ μὴν εἰρξαί γε τὸν ᾿Αντίοχον ἴσχυσεν" 

ἐμσπιρήσας γὰρ τοὺς πύργους xal τὴν τάφρον χώσας διήλαυνε μετὰ 

τῆς δυνάμεως. ϑέμενος δὲ ἐν δευτέρῳ τὴν πρὸς τὸν χωλύσαντα 

ἄμυναν εὐϑὺς ἐπὶ τοὺς “Ἵραβας jet. τῶν δὲ ὁ βασιλεὺς ἀναχωρῶν 

εἰς τὰ χρησιμώτερα τῆς χώρας πρὸς τὴν μάχην, ἔπειτα τὴν ἵχοττον 

ἐξαίφνης ἐπιστρέψας, μυρία δ᾽ ἣν τὸν ἀριϑμόν, ἁτάχτοις ἐπι- 

γείσυτει τοῖς τιερὶ τὸν ᾿ΑἸντίοχον. χαρτερᾶς δὲ μάχης γενομένης ἕως 

μὲν στιεριῆν ᾿Αντίοχος ἀντεῖχεν ἡ δύναμις αὐτοῦ χαίττερ ἀνέδην ὑπὸ 

τῶν ᾿Αράβων φονευόμενοι" πτεσόντος δέ, xal γὰρ προεχινδύνευδν 

ἀεὶ τοῖς ἡττωμένοις παραβοηϑῶν, ἐγχλίνουσιν τιάντες, xal τὸ μὲν 

σιλεῖστον αὐτῶν ἐπί ve τῆς τταρατάξεως χὰν τῇ φυγῇ διαφϑείρεται, 

τοὺς δὲ λοιποὺς χαταφυγόντας εἰς Κανὰ χώμην σπάνει τῶν ἐπιι- 

τηδείων ἀναλωϑῆναι συνέβη τυλὴν ὀλίγων ἁήταντας. 

$ 99 — Ant. Iud. XIII 381 sq. 

PAMLVRCLatHegesippus I 11 p. 15. 
1 τοιούτοις] PAMLLat τέλοσ τοιούτοισ VRC τέλος δὲ τοιούτοις Hauer- 

kamp ἡσυχίαν τῇ βασιλείᾳ] otium regnumque τὰ ὃ δ᾽ ΑΜΟῸ zii] αὐτῶ 

πάλιν AMLVRCLat «yn V xai s. V Διόνυσος! Bernard διονύσιοσ 

codd.LatHeg, cf. Ant. Iud. XIII 387 5 δείσας] δήσασ V!R! 6 τὸ uiv— 

7 αἰγιαλῶν] totum quidem super antipatrida montibus proacimum et inter iopes lit- 

tora spatium Lat inter urbem antipatridem et ioppes littora Heg τὸ] τὸν V! 

ὑπὲρ om. LVRC ἀντι--πατρίδοσ Ἀ παρορείου ex corr. Α παρορίου 
MLVRC τὸν PA 7 αἰγιαλὸν PA 7zt9o (eras c) V 8 ἐτεχτήνατο]) 
PAM et ut uid. Lat ἐνετεχτήνατο LVR ἐνεχτήνατο O — 9 εἶρξαί] εἷρξέ P1A 
11 δὲ] om. A δ᾽ VC que Lat χωλύσοντα V 12 δ᾽ C ἀναχωρῶν) ἀναχω- 
ρήσασ ἦν LVR ἀναχωρῶν — μάχην] in. locis suae nationis commodioribus 
agens ad pugnam Lat 13 χώρας] χώρασ ἦν ex corr. M τὴν — 14 ἐπι- 
στρέψας] joppam cum equitatu. reuersus Lat 14 ἐξαίφνης ante ἐπιπίπτει 

tr. Lat. ó$ ΝΕ qv] ἦσαν V ἀτάχτωσ (CEU. L) περιπίπτει LVR 

16 ἀντεῖχεν] durabat Lat ἀνξίδην 1, ἀναίδην R 11 πεσόντος δὲ 

s.P 18 ἡττομένοισ Μ ἐγχλίνουσι»] Bekker ἐχκχλίνουσι (σιν P!) codd 19 zcv 
τῇ φυγῇ! καὶ τῆ φυγῆ PAM xal τῆσ φυγῆσ LR καὶ qvyro V in fuga Lat 20 κατα- 

φυγόντεσ '" Κανὰ] ἀνὰν PAM. dva 1, anna (accus.) Lat annana Heg. εὕρηται 

«ul κανᾶ καὶ γράννα i. marg. M, cf. A. 1. XIII 39 21 ἅπαντας om. Lat 
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8. Ἐχ τούτου “Ιαμασχηνοὶ διὰ τὸ πιρὸς Πτολεμαῖον τὸν Mev- 
ναίου μῖσος ᾿“Τρέταν ἐπάγονται χαὶ χαϑιστῶσιν χοίλης Συρίας βασιλέα. 

στρατεύεται δ᾽ οὗτος ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν xal μάχῃ νιχήσας ᾿4λέξαν- 
Ópov χατὰ συνθήχας ἀνεχώρησεν. -dÀíEavÓgog δὲ Πέλλαν ἑλὼν ἐπὶ 
Γέρασαν ἤει zaAtv τῶν Θεοδώρου χτημάτων γλιχόμενος, xai τρισὶ 
τοὺς φρουροὺς τιεριβόλοις ἀτιοτειχίσας διὰ μάχης τὸ χωρίον ztaga- 
λαμβάνει. χαταστρέφεται δὲ χαὶ Γαυλάνην xai Σελεύχειαν xal τὴν 
᾿Αντιόχου φάραγγα χαλουμένην, τιρὸς οἷς Γάμαλα φρούριον χαρτε- 
ρὸν ἑλών, τὸν ἄρχοντα “]ημήτριον ἐν αὐτῷ πιαραλύσας &x πολλῶν 
ἐγχλημάτων ἐτάνεισιν εἰς Ιουδαίαν, τρία ττληρώσας ἔτη τῆς στρα- 

τείας. ἀσμένως δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἔϑνους ἐδέχϑη διὰ τὴν εὐτιραγίαν, xol 
λαμβάνει τὴν ἀνάτεαυσιν τοῦ ττολεμεῖν ἀρχὴν νόσου. τεταρταίαις δὲ 
γυεριόδοις "τυρετῶν ἐνοχλούμενος φήϑη διαχρούσεσθϑαι τὴν νόσον 
"τάλιν ἁψάμενος πραγμάτων. διὸ δὴ στρατείαις ἀχαίροις ἑαυτὸν 
ἐχειδιδοὺς καὶ βιαζόμενος παρὰ δύναμιν τὸ σῶμα πρὸς τὰς ἐνερ- 
γείας ἀπήλλαξεν. τελευτᾷ γοῦν ἐν μέσοις τοῖς ϑορύβοις στρεφό- 
μενος βασιλεύσας ἑπτὰ πρὸς τοῖς εἴχοσιν ἔτη. 

V. 1. Λαταλείπει δὲ τὴν βασιλείαν ᾿4λεξάνδρᾳ τῇ γυναιχὶ 
zémtLouévoe ταύτῃ μάλιστ᾽ ἂν ὑτιαχοῦσαι τοὺς Ἰουδαίους, ἐπειδὴ 
τῆς ὠμότητος αὐτοῦ μαχρὰν ἀποδέουσα xai ταῖς παρανομίαις 

$ 103 — Ant. Iud. XIII 392. 

PAMLVRC LatHegesippus I 12 p. 15. 

1 τὸ] τὸ-Ὁ μινναίου MC menneae Lat 3 δὲ LVRC 4 Πέλλαν] 

πάλιν, α et Li. ras. m. 2 V bello Lat. 0 Γέρασαν] geras Lat"Eooav Antiq. πάλιν] 
PALRLatHeg πόλιν (o ex α corr. uid. M) MVC πάλαι Niese τῶν] τῶν δὲ C 
6 περιβόλοισ toto φρουροὺσ tr. P διὰ uc zc] ἀμαχὲ A. I. XIII 393, unde δίχα 
μάχης Destinon 7 Γαυλάνην] gaulenen Lat χαὶ (ante τὴν) S. A 8 .γα- 
μαλαν PAMHeg 9 cov] vov τε Destinon παραλύσας] περιλύσασ PM 

περιλύσασ Α περιδύσασ LVRC! περιδήσασ ΟΣ (criminibus) inuoluto Lat 
10 τὴν ἰουδαίαν LVR στρατιᾶσ PAVRC τρία --- στρατείας] ecpleto 
in militia triennio Lat 110: LVR. προσεδέχϑη Ὁ καὶ — 12 νόσου] parta 
bellandi quies exordium tribuit aegritudinis Heg 12 λαμβάνει secutum. est Lat 

χαταλαμβάνει Destinon, cui infra ἀρχὴ magis placuit πολεμεῖν eX πολέμου 
corr.P ἀρχὴν, ν eras. uid. L ἀρχὴ PAMVRLat 18 περιόδοισ, 0 ante εἷ. ras. 
m. 2 V διαχρούσεσϑαι] Bekker διαχρούσασϑαι codd. depulsum iri Lat 
γόσον] ἀρρωστίαν LVR 14 πραγμάτων ἁψάμενοσ tr. P στρατιαῖσ ῬΑ 

δι Α ' Ρ] , - . 

στρατίαισ RO 15 ἐπιδοὺσ 1, ἐπιδοὺσ VR 16 ἀπήλλαξεν --- γοῦν] moritur 

Lat ^ &vaotosqousvoo V 17 ἑπτὰ] sex Heg εἴχοσι P!L triginta Lat 
ἔτη] ἔτι C! 18 i. marg. ««' V 19 μάλιστ᾽ ἂν] μάλιστα Ῥ μάλιστα viv 

eve LVRC παχοῦσαι L ἐπακοῦσαι V 20 ἀποδέουσαν V! 
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ἀνϑισταμένη τὸν δῆμον εἰς εὔνοιαν τιροσηγάγετο. xol ov διήμαρτεν 
τῆς ἐληείδος᾽" ἐχράτησεν γὰρ τῆς ἀρχῆς τὸ γύναιον διὰ δόξαν cvoc- 
βείας" ἠχρίβου γὰρ δὴ μάλιστα τοῦ νόμου τὰ πάτρια χαὶ τοὺς 
σλημμελοῦντας εἰς τοὺς ἱεροὺς νόμους ἐξ ἀρχῆς τεροεβάλλετο. δύο 
δ᾽ αὐτῇ τταίδων ὄντων e£ 4λεξάνδρου τὸν μὲν τερεσβύτερον Ὕρχα- 
γὸν διά τὲ τὴν ἡλιχίαν ατιοδείχνυσιν ἀρχιερέα xoi ἄλλως ὄντα 
νωϑέστερον ἢ ὥστε ἐνοχλεῖν στερὶ τῶν ὅλων, τὸν δὲ νεώτερον AQr- 
στόβουλον διὰ ϑερμότητα κατεῖχεν ἰδιώτην. 

2. Παραφύονται δὲ αὐτῆς εἰς τὴν ἐξουσίαν Φαρισαῖοι, σύν- 
ταγμά τι Ἰουδαίων δοχοῦν εὐσεβέστερον εἶναι τῶν ἄλλων χαὶ τοὺς 
γόμους ἀχριβέστερον ἀφηγεῖσϑαι. τούτοις περισσὸν δή τι τεροσεῖχεν 
ἡ ̓ Αλεξάνδρα σεσοβημένη τιερὶ τὸ ϑεῖον. οἱ δὲ τὴν ἀτιλότητα τῆς 
ἀνϑρώσιου χατὰ μιχρὸν ὑτιιόντες ἤδη xal διοικηταὶ τῶν ὅλων ἐγέ- 
γοντο διώχειν τὲ xol χατάγειν οὺς ἐθέλοιεν, λύειν τε zal δεσμεῖν. 
χαϑόλου δὲ αἱ uiv ἀττολαύσεις τῶν βασιλείων ἐχείνων ἦσαν, τὰ δ᾽ 

ἀναλώματα καὶ αἱ δυσχέρειαι τῆς ᾿“λεξάνδρας. δεινὴ δ᾽ ἦν τὰ 
μείζω διοικεῖν, δύναμίν τὲ ἀεὶ συγχροτοῦσα διτιλασίονα χατέστησεν 
καὶ ξενικὴν συνήγαγεν οὐχ Ολίγην, ὡς μὴ μόνον χρατύνεσϑαι τὸ 
οἰχεῖον ἔϑνος, φοβερὰν δὲ xai τοῖς ἔξωϑεν εἶναι δυνάσταις. ἐχρατει 

δὲ τῶν μὲν ἄλλων αὐτή, Φαρισαῖοι δ᾽ αὐτῆς. 
3. Διογένην γοῦν τινα τῶν ἐττιισήμων φίλον ᾿41λεξάνδρῳ γεγενη- 

μένον χτείνουσιν αὐτοὶ σύμβουλον ἐγκαλοῦντες γεγονέναι scegli τῶν 

$ 108 — Ant. Iud. XIII 405. 

PAMLVRC LatHegesippus I 12 p. 16. 5 

1 ἐνισταμένη LVR resistens Lat προηγάγετο A προηγάγετο M. fort. 
recte ὃ ἠχρίβου — πάτρια] morem gentis patrium probe nouerat Lat νόμου] 
ἔϑνουσ (corr. ex νόμου M) MLVRC Lat τοῦ Z9vovo μάλιστα tr. C 4 προεβάλ- 

Aero] προεβάλετο R ἀπεβάλλετο VO et ex corr. M 5 δὲ ΠΥΡῚ μὲν om. C 
6 ἀποδείκνυσι») αὐτοῦ óslxvvow LVR ἀποδείχνυσιν ἀρχιερέα] et declarat ponti- 
ficem — et — regem constituit Lat — 1 νοϑέστερον ΗΒ 9 αὐτῆς] PAM Lat αὐτῇ 
LVRC  10covb-vóuov-(bis eras. o) L 11 ἀφηγεῖσϑαι ex ἀφηγήσασϑαι corr. O 

12 σεσοβημένη] σεβομένη codd. εὕρηται καὶ σεσοβημένη περὲ i. marg. M σεσο- 

βημένη — 980v] diuinae religioni superstitiose inseruiens Lat πέρι ΜῸ τὴν] 
περὶ τὴν M 13 ἐγίγνοντο LVR 14 δεσμεῖν] δεῖν LVR 150 C 
ἀπολαύσει Β τῶν βασιλείων] τῆσ βασελείασ LVRC regiis commodis Lat 
ó;LVR 10 óàLVR 17 óvvauiv] manum de suis Heg δυναμίν τε] δύναμιν 
δὲ LVR itaque exercitum Lat καὶ οἰκείαν δύν. uel δύναμιν δὴ ἰδίαν Destinon; 
cf. Ant. XIII 409 συγχροτοῦσαν V 18 ξενικὸν σ. οὐκ ολίγον Niese 
χρατύνασϑαι LVRC 19 φοβερὰν δὲ καὶ] ἀλλὰ xal φοβερὰν LVR φερὰν δὲ 
καὶ Ο' 20 αὐτῆ ΡΊΑ αὕτη Destinon δὲ LVR. 21 φίλων habuisse uid. Heg 
ἀλεξάνδρου C 22 αὐτοὶ αὐτόν, ὄν ex ἣει aut ἣν corr. m. 2 V οὗτοι Destinon 
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ἀνασταυρωϑέντων ὑττὸ τοῦ βασιλέως ὀχταχοσίων. ἐνῆγον δὲ τὴν 
᾿λεξάνδραν εἰς τὸ xai τοὺς ἄλλους διαχειρίσασϑαι τῶν τταροξυνάν- 
τῶν i^ ἐχείνους τὸν ,λέξανδρον" ἐνδιδούσης δ᾽ ὑπὸ δεισιδαιμο- 

γίας ἀνήρουν o)g ἐθέλοιεν αὐτοί. τιροσφεύγουσι δὲ ᾿“ριστοβούλῳ 
τῶν κινδυνευόντων οἱ προύχειν δοχοῦντες, χαχεῖνος τιείϑει τὴν 
μητέρα φείσασϑαι μὲν διὰ τὸ ἀξίωμα τῶν ἀνδρῶν, ἐχπέμψαι δ᾽ 
αὐτούς, εἰ μὴ χαϑαροὺς ὑιείληφεν, ἐκ τῆς πόλεως. οἱ uiv οὖν 
δοθείσης ἀδείας ἐσχεδάσϑησαν ἀνὰ τὴν χώραν" ᾿“λεξάνδρα δὲ ἐχ- 
πέμιψασα ἐτεὶ “αμασχὸν στρατιάν, πρόφασις δ᾽ ἦν Πτολεμαῖος ἀεὶ 
ϑλίβων τὴν zóhw, ταύτην μὲν ὑπεδέξατο μηϑὲν ἀξιόλογον ἐργασα- 
μένην. Τιγράνην δὲ τὸν ᾿Αρμενίων βασιλέα προσχαϑεζόμενον ΠΠ|το- 
λεμαΐδι χαὶ ττολιορχοῦντα Κλεοττάτραν συνϑήχαις χαὶ δώροις ὑττη- 
γάγετο. φϑάνει δ᾽ ἐχεῖνος ἀπαναστὰς διὰ τὰς οἴχοι᾿ ταραχὰς ἐμ- 
βεβληχότος εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν “Ζευχόλλου. 

4. Κὰν τούτῳ νοσούσης ᾿Αλεξάνδρας ὃ νεώτερος τῶν σιαίδων 
᾿Αριστόβουλος τὸν καιρὸν ἁρπάσας μετὰ τῶν οἰχετῶν, εἶχεν δὲ 
zt0ÀÀoU0g x«l πάντας εὔνους διὰ τὴν ϑερμότητα, χρατεῖ μὲν τῶν 
ἐρυμάτων ἁτιάντων, τοῖς δ᾽ x τούτων χρήμασιν μισϑοφόρους 
ἀϑροίσας ἑαυτὸν ἀπτοδείχνυσι βασιλέα. τερὸς ταῦτα ὀδυρόμενον τὸν 
Yoxavóv ἣ μήτηρ οἰχτείρασα τήν τε γυναῖχα καὶ τοὺς τεαῖδας ᾿4ρι- 
στοβούλου χαϑείργνυσιν elg τὴν Αντωνίαν" φρούριον δ᾽ ἦν τῷ 
βορείῳ χλίματι τοῦ ἱεροῦ τιροσχείμενον, πιάλαι μέν, ὡς ἔφην, βᾶρις 
ὀνομαζόμενον, αὖϑις δὲ ταύτης τυχὸν τῆς “τροσηγορίας ἐπιχρατή- 
σαντος ᾿ΑἸντωνίου, χαϑάτπερ ἀττό τε τοῦ Σεβαστοῦ xol -Ayoimsa 
Σεβαστὴ καὶ ᾿“41γριτιτειὰς στόλεις ἐπττωνομάσϑησαν. πρὶν δὲ ἐττεξ- 

8 113 — Ant. Iud. XIII 411. 

PAMLVRCLatHegesippus I 12 p. 17. 
1 δὲ] δὲ «cl M mihilominus autem Lat τοὺς damnat Destinon 2 δια- 

χειρίσασϑαι] διαχρήσασϑαι LR et i, marg. V 3 δὲ LVR 4 ἀνήρουν]) ea 
specie trucidabant Lat — 6 ἐχπέμψαι, αἰ ex corr. m. 2 C δὲ LVR..  za9a- 
ρὸσ C! 9 δὲ ἦν LVR 10 ἀπεδέξατο LVR illam (h. e. Damascum) — sus- 
cepit Lat μηϑ᾽ ἕν Α μηδὲν LVRC εἰργασμένην LR εἰργασ- μένην V 
11 τὸν] τῶν PALRC!: 18 δὲ LVR. ἐπαναστὰσ L ἐμβεβληχότεσ V 
14 λευχούλλου LVR 16 τὸν χαιρὸν ἁρπάσας om. Lat, habet Heg οἰχετῶν, 
€ 8. À οἰχείων Herwerden [1 τῶν —18 ἁπάντων] πάντων τῶν ἐρυμάτων LVR 
18 δὲ LVR. 20 παῖδας] παῖδασ τοὺσ LVR 21 τὴν om. LR. ὁὲ LVR 

22 τοῦ, οὔ ex ὦ corr. Ὁ 28 τυχὸν] τυχὼν PVL! et ex corr. C 24 ἀγριππία 
ex corr. 1, 25 πόλεις] πόλεισ ἕτεραι ALVRCLat— μετωνομάσϑησαν LVRC 
appellatae sunt Lat ἴ. mars. 4g V δ᾽ C 
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ελϑεῖν ᾿Αλεξάνδρα τὸν ᾿Αριστόβουλον τῆς τἀδελφοῦ χαταλύσεως 
τελευτᾷ διοιχήσασα τὴν ἀρχὴν ἔτεσιν ἐννέα. 

VI. 1. Καὶ χληρονόμος μὲν ἦν τῶν ὅλων Ὑρχανός, ᾧ xoi ζῶσα 
τὴν βασιλείαν ἐνεχείρισεν, δυνάμει δὲ xol φρονήματι τιροεῖχεν ὃ 

᾿Τριστόβουλος. γενομένης δὲ αὐτοῖς περὶ τῶν ὅλων συμβολῆς περὶ 
Ἱεριχοῦντα καταλιπόντες οἱ πτολλοὶ τὸν Ὑρχανὸν μεταβαίνουσιν πρὸς 
τὸν ᾿αριστόβουλον. ὃ δὲ μετὰ τῶν συμμεινάντων φϑάνει συμφυγὼν 
ἐπὶ τὴν -«Αντωνίαν xol χυριεύσας τῶν πρὸς σωτηρίαν ὁμήρων" ταῦτα 
δ᾽ ἣν ἡ ̓ Αριστοβούλου γυνὴ μετὰ τῶν τέχνων. ἀμέλει πρὶν ἀνη- 
χέστου πάϑους διελύϑησαν, ὥστε βασιλεύειν μὲν ᾿Αριστόβουλον, 
Ὑρχανὸν δὲ ἐχστάντα τῆς ἄλλης ἀπολαύειν τιμῆς ὥσπερ ἀδελφὸν 
βασιλέως. ἐπὶ τούτοις διαλλαγέντες ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τοῦ λαοῦ περιε- 
στῶτος φιλοφρόνως ἀλλήλους ἀσττασάμενοι διήμειψαν τὰς οἰχίας" 
᾿Αριστόβουλος μὲν γὰρ εἰς τὰ βασίλεια, Ὑρχανὸς δὲ ἀνεχώρησεν εἰς 
τὴν ᾿““ριστοβούλου οἰχίαν. 

2. ΔἜέος δὲ τοῖς ve ἄλλοις τῶν «Τριστοβούλου διαφόρων ἐμιείτετει 

χεαρ᾽ ἐλπίδα χρατήσαντος xal μάλιστα ᾿,“ντιτπτάτρῳ πάλαι διαμισου- 
μένῳ. γένος δ᾽ ἣν Ἰδουμαῖος προγόνων τὲ ἕνεχα xci zAobrov xol 
τῆς ἄλλης ἰσχύος πρωτεύων τοῦ ἔϑνους. οὗτος ἅμα xci τὸν Ὑρχα- 

γὸν ᾿ΑΙρέτᾳ προσφυγόντα τῷ βασιλεῖ τῆς ᾿Αἰραβίας ἀναχτήσασϑαι 
τὴν βασιλείαν ἔπειϑεν xol τὸν ᾿ρέταν δέξασϑαί τε τὸν Ὑρχανὸν 
xol χαταγαγεῖν él τὴν ἀρχήν, τπιολλὰ μὲν τὸν ᾿4ριστόβουλον εἰς 
τὸ ἦϑος διαβάλλων, πολλὰ δ᾽ ἐπαινῶν τὸν 'Yoxavóv [παρήνει 
δέξασϑαι], καὶ ὡς τιρέτεον εἴη τὸν οὕτω λαμτιιρᾶς τιροεστῶτα βασι- 
λείας ὑτιερέχειν χεῖρα τῷ ἀδικουμένῳ ἀδικεῖσθαι δὲ τὸν Ὑρχανὸν 

8 120 — Ant. Iud. XIV 4. 

PAMLVRCLatHegesippus I 13 p. 18. 
1 ἀλεξάνδραν LVR τὸν om. C τῆσ, v i. ras. 2 litt., 7. ex / corr. 

uid. P τοῦ ἀδελφοῦ (rov i. ras. 2 litt. P) PLVR 2 ἐνέα L 9 A 
4 φρονήματι: V 5 γενομένοις 11 ovufo- Azo € 6 xctaA-uovreo ἃ 
χαταλιπόντεσ, (i. ras. maiore L πολλοὶ] πλεῖστοι LVRC 1 τῶν συμμει- 

γνάντων] reliquis Lat φυγὼν P 9 δὲ LVR 10 διελύϑη uertit Lat 
uiv om. LR. 11 δ᾽ 1 τῆς om. Ὁ ἄλλης] codd. Lat ἀρχῆς Destinon 
ὥσπερ] ὧσ παρ᾽ VR et ut uid. Heg ἧσπερ Destinon ἀδελφὸν ex ἀδελφοῦ corr. L 
ἀδελφοῦ VR et ut uid. Heg 18 ἀλλήλοισ M ἀσπα- -σάμενοι Ο 14 δ᾽ C 
16 τοῖς τε ἄλλοις τῶν ᾿Αριστοβούλου διαφόρων] τοῖσ ἀριστοβούλου διαφόροισ 
PAMC et alios eius inimicos Lat 185 δὲ LVR. Ἰδουμαῖος] ἰουδαῖοσ Ὁ τε] δὲ 
PAM [9 οὗτος] ὃ αὐτὸσ δὲ LVR is Lat 20 ἀναχτήσασϑαι (ut) eius auxilio 

— repeteret Lat 22 ἐπὶ, s ex εἰ corr. uid. Μ 28 δὲ ΠΥ παρήνει δέξασϑαι 
seclusit Bekker παρήνει δέξασϑαι xoi] simulque admonebat Lat δέχεσϑαι 
LVR 24 παρεστῶτα C 25 ὑπερέχειν] porrigere Lat τοῖσ ἀδικουμένοισ 

" MLVR iniquitate oppressis Lat τῶν ἀδικουμένων Destinon τὸν om. LVRC 
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, - ^ ^ Ly » - , 2) - 

στερηϑέντα τῆς χατὰ τὸ τιρεσβεῖον αὐτῷ z(Q00140UOT)G ἀρχῆς. τέρο- 
, " 2 , , ) ^ ^ ^ C ux * ) ^ 

χατασχευάσας δὲ ἀμφοτέρους, νύχετωρ ἀναλαβὼν τὸν Yoxavov αττὸ 
τῆς “τόλεως αἀττοδιδράσχει xal συντόνῳ φυγῇ χρώμενος εἰς τὴν χα- 
^ , , Y ,t. ἢ € 2 , , 
λουμένην Πέτραν διασώζεται" βασίλειον αὕτη τῆς -doof(íag ἐστίν. 
SI Ur -29 , 1 (τσ Χ 3 ,ὔ ^ 45 * b 

ἔνϑα τῷ .doéve vov Yoxavov ἐγχειρίσας xai πολλὰ μὲν χαϑομι- 
7 ΡΞ ^; ^ B A cn JL ) - , 

λήσας, πολλοῖς δὲ δώροις ὑπιελϑὼν δοῦναι δύναμιν αὑτῷ τιείϑει 
"- , 5 cr .«-“« ^ , , 

τὴν χατάξουσαν αὐτόν᾽ ἣν δ᾽ αὕτη πεζῶν τὲ xol ἱχιχεέων τιέντε 
V M € » , 3 , 35^ 3 » , 

μυριάδες, πιρὸς ἣν ovx ἀντέσχεν -dowovOBovAoc, ἀλλ ἐν τῇ πρώτῃ 
μη κ ΄ , rA , S 

συμβολῇ Asup9elg εἰς Ἱεροσόλυμα συνελαύνεται. xov ἔφϑη χατὰ 
, , ^ - c , ^ M 

χράτος ληφϑείς, εἰ μὴ Σχαῦρος ὃ Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐπαναστὰς 
20 ἡ μ᾽ 2 , ' ἢ S ILES PT ^ 

αὑτῶν τοῖς χαιροῖς ἔλυσε τὴν ττολιορχίαν᾽ ὃς éméuq9On μὲν εἰς 
x , 3 719 , c ' , , Jj ^ Η 

Συρίαν τὸ Α ρμενέας vs Πομπηίου Πάαγνου ττολεμοῦντος soc 

Τιγράνην, τταραγεγνόμενος δὲ εἰς ΖΙαμασχὸν ξἑαλωχυῖαν πιροσφάτως 
ὑπὸ Πετέλλου xal “Ἰολλίου καὶ τούτους μεταστήσας, ἐπειδὴ τὰ 

' ' Nw, , , 3 ) , 

χατὰ τὴν Ἰουδαίαν ἐπύϑετο, χαϑάτπτερ ἐφ᾽ ἕρμαιον ηἡτεείχϑη. 
, - ' , / 2 , £4 

9. Παρελθόντος γοῦν εἰς τὴν χώραν πρέσβεις εὐυϑέως ἧχον 
BJ - 2 € ΄, / - 2 c ῃ 2 

γιαρὰ τῶν ἀδελφῶν ἑχατέρου δεομένου βοηϑεῖν αὑτῷ. γίνεται ὃ 
p^ ld , ^ NJ , , , 

ἐσείστεροσϑεν τοῦ δικαίου τὰ zragà “Ιριστοβουλου τριαχόσια τάλαντα" 
τοσοῦτον γὰρ λαβὼν Σχαῦρος ἐπιχηρυχεύεται τυρός τε Ὑρχανὸν xoi 

NT 337, 2 - € , ^ ΄, P] M 7 ^ 

τοὺς “ἄραβας ατιειλῶν Ῥωμαίους καὶ Πομπήιον, εἰ μὴ Av0etav τὴν 
, T) , - 2 , Ὶ , 3 , 

στολιορχίαν. ἀγεχώρει δὲ £x τῆς Ιουδαίας εἰς Φιλαδέλφειαν .4ρέ- 
, ^ LA ΕῚ ^ x -“ a 3 , 

τας χατατιλαγείς, xol στάλιν εἰς Zzlauaoxov Σκαῦρος. Αριστοβούλῳ 
2) 5 , * ' € - 1 ' , ^r 

δ᾽ ovx ἀπέχρησεν τὸ μὴ ἁλῶναι, πᾶσαν δὲ τὴν δύναμιν ἐπισυλλέξας 

$ 125 — Ant. Iud. XIV 16. 

PAMLVRCLatHegesippus I 13 p. 19. 

1 τὸ om. LVRO σπροσηκούσησ, χούσησ i. ras. m. 2 C ἀρχῆς! τιμῆσ, 
i. marg. ἀρχῆσ V 2 τὸν] s. L om. VR. ἀπὸ] ἐκ LVR, om. C 3 ἀποδι- 
δράσκει «lom. M  zeiom.PA 5 τῷ ᾿Αρέτα] ei Lat ἀρέτα- C ἐγχειρίσασ, 
yi ras. A 6 αὐτῶ -(eras. uid. ) P 7 δὲ LVR. 8.μυριάδασ ut uid. Ct 

ἀτέσχεν LR 9) λειφϑεὶς] ληφϑεὶσ V superatus Lat ^ litt. εἰς — 10 στρατη | 
i. ras. 44 litt. (unius uersus) P κἂν 5. τὰ. 2 R 10 ληφϑεὶς] λειφϑεὶσ P 

captus Lat litt. γος ἐπαναστὰς αὐτῶν s. P 11 αὐτῶν] «vto V 

ἐπέφϑη C 12 πομπε του, 14 ἐπειδῃ] ἐπεὶ xal VO τὰ S. LR 
15 éoueiov L!'VR ἠπείχϑη, ἡ i. ras. 1, ἐπείχϑη VRC 11 παρὰ] περὶ V! 
παρὰ — δεομένου] a fratribus utroque — orantibus Lat — &xetéoov] ἑχατέρων 
ἑχάστου PAMC βοηϑεῖν αὐτῶ δεομένου tr. V δὲ LVR 18 τὰ om. 
LVR τριαχόσια] τετραχόσια CO ut Ant. XIV 30 19 τοσοῦτο C 
ἀπειλῶν] ἀπειλῶν γὰρ C 21 ἀνεχώρησε LVROC δὲ] δ᾽ C itaque Lat δὴ 
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εἵχτετο τοῖς :τολεμίοις καὶ περὶ τὸν χαλούμεγον Παπυρῶνα συμ- 
βαλὼν αὐτοῖς vxo ἑξαχισχιλίους χτείνει, μεϑ᾽ ὧν xal τὸν ἀδελφὸν 
τὸν ᾿ΑἸντιπτάτρου Φαλλίωγα. 

4. Ὑρχανὸς δὲ xal ᾿Αντίπατρος τῶν ᾿ραβων ἀφαιρεϑέντες 
μετέφερον ἑπὴὶ τοὺς ἐναντίους τὴν ἐλπίδα, xol ἐπεειδὴ Πομττήιος ἐπιὼν 
τὴν Συρίαν εἰς ΖΦΙαμασκὸν ἧκεν, im^ αὐτὸν χαταφεύγουσιν xoi δίχα 
δωρεῶν αἷς xol πρὸς τὸν ᾿ρέταν διχαιολογίαις χρώμενοι χατηντι- 
βόλουν μισῆσαι μὲν τὴν ᾿αἰριστοβούλου βίαν, χατάγειν δὲ ἐπὶ τὴν 
βασιλείαν τὸν xol τρόπῳ xci xa9' ἡλικίαν πιροσήχοντα. οὐ μὴν 
οὐδ᾽ ᾿Αριστόβουλος ὑστέρει τιεττοιϑὼς τῇ Σχαύρου δωροδοκχίᾳ πταρῆν 
τὲ xal αὐτὸς ὡς οἷόν τε βασιλιχώτατα χεχοσμηχὼς ἑαυτόν. ἀδοξήσας 

δὲ πρὸς τὰς ϑεραπείας καὶ μὴ φέρων δουλεύειν ταῖς χρείαις vazcec- 
γότερον τοῦ σχήματος ἀπὸ διὸς ἡλίου ττόλεως χωρίζεται. 

5. Πρὸς ταῦτ᾽ ἀγαναχτήσας Πομττήιος πολλὰ xci τῶν περὶ 
Ὑρχανὸν ἱχετευόντων ὥρμησεν ém^ ᾿Αριστόβουλον, ἀναλαβὼν τήν 
τὸ Ῥωμαϊχὴν δύναμιν xal ττολλοὺς ἐκ τῆς Συρίας συμμάχους. ἐτπεξὶ 
δὲ παρελαύνων Πέλλαν xoi Σχυϑόπολιν ἧκεν εἰς Κορέας, ὅϑεν ἡ 
Ιουδαίων ἄρχεται χώρα χατὰ τὴν μεσόγειον ἀνιόντων, ἀκούσας συμ- 
χεεφευγέναι τὸν ᾿Αριστόβουλον εἰς ᾿4λεξάνδρειον, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 
φρούριον τῶν σπιάνυ φιλοτίμως ἐξησχημένων ὑπὲρ ὄρους ὑψηλοῦ 
χείμενον, πτέμψιας καταβαίνειν αὐτὸν ἐχέλευσεν. τῷ δ᾽ ἣν μὲν δρμὴ 
χαλουμένῳ δεσττοτιχώτερον διαχινδυνεύειν μᾶλλον ἢ ὑπακχοῦσαι, 

δ 191. ΞΞ Ἀπ|. Iud: ΧΙ: 

PAMLVRC LatHegesippus I 14 p. 20. 

1 papyriona Lat — 2 ὀχταχισχιλίουσ C — us9! ὧν] om. LR us9? ὃν C! 

post ἀδελφὸν ras. 3 litt. A 3 φιλλίωνα P 4 i. marg. ιδ' VC 5 xa- 
πειδὴ € 6 ἐπ᾽ αὐτὸν — p. 33, 20 ἐν μέσοις 2 folia a librario saec. XV ex- 
arata L καταφεύγουσιν —  Agérav om. C 1 δώρων VRC αἷς] 
ταῖσ VR x«i om. VR τὸν om. AMLVRC 8.8.0 9 τρόπῳ] τῶ 

τρόπω VRO προήχοντα Cocceji 10 οὐδὲ LR πεπειϑὼσ 1, τῇ] τῆσ V! 
δωροδοχίασ V! 11 τε xol] δὲ xoi 1, τε] τε (τ᾽ C) ἦν VRC 
12 ταπεινότεροσ PAL abiectius Lat ταπεινοτέρως Destinon 13 διὸς ἡλίου 
πόλεως] PAL διοσπόλεωσ MVRC diospoli LatHeg δειλὸν aut δήλιον Ant, XIV 47; 

Δίου πόλεως Spanheim recte ut uid.; nam quod in PAL est ortum uid. ex 

διὸσ ἢ δίου πόλεωσ 14 ταῦτ᾽ ταῦτα VR. τοῦτ᾽ AML Aaec Lat — 15 voxa- 
νῶν L τὸν ὑρχανὸν VR ἐπὶ R ἀναλαβὼν] ἀνααβὼν O! ἐπαναλαβὼν 
PAML 16 πολλοὺς om. Lat 17 πέλαν 1, 5 5. ἃ 18 Ἰου- 

δαίων) ἰουδαία 1, post ἀχούσας ras. 2—3 litt. M 19 ἀλεξάνδρειαν 
LV ἀλεξάνδριον R.— δὲ AVR. 21 éxéAevev RO. τῷ] τό, δὲ VR 
μὲν om. RC 

10 
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DE BELLO IUD. I 135—139 (VI 5. 6) 31 

χαϑεώρα δὲ τὸ πλῆϑος ὀρρωδοῦν, xci πταρήνουν oí φίλοι σκχέσυτε- 
σϑαι τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν οὖσαν avvzóOrarov. οἷς πεισϑεὶς χά- 

τεισιν τιρὸς Ποιμιττήιον xal τιολλὰ πιερὶ τοῦ δικαίως ἄρχειν ἀττο- 
λογηϑεὶς ὑπέστρεψεν εἰς τὸ ἔρυμα. σπτάλιν ve τἀδελφοῦ τιροχαλου- 
μένου καταβὰς xol διαλεχϑεὶς scegli τῶν δικαίων ἀπίεισιν μὴ χωλύοντος 
τοῦ Πομπηΐου. μέσος δ᾽ ἣν ἐλτείδος xai δέους, καὶ χατήει μὲν ὡς 
δυσωτιήσων Iouzuijtov τιάντ᾽ ἐτειτρέσεειν αὐτῷ, τετάλιν δὲ ἀνέβαινεν 
εἰς τὴν ἄχραν, ὡς μὴ προχαταλύειν δόξειεν αὑτόν. ἐτιεὶ μέντοι 
Πομεήιος ἐξίστασϑαί ve τῶν φρουρίων ἐκέλευεν αὐτῷ καὶ σπιαράγ- 
γελμα τῶν φρουράρχων ἐχόντων μόναις σιειϑαρχεῖν ταῖς αὐτογρά- 
φοις ἐπιστολαῖς, ἠἡνάγχαζεν αὐτὸν ἑχάστοις γράφειν ἐχχωρεῖν, τεοιεῖ 

μὲν τὰ προσταχϑέντα, ἀγαναχτήσας δὲ ἀνεχώρησεν εἰς Ιεροσόλυμα 
x«l “ταρεσχευάζετο ττολεμεῖν ττρὸς llouscntov. 

6. Ὁ δέ, οὐ γὰρ ἐδίδου χρόνον ταῖς σταρασχευαῖς, εὐϑέως 
εἴχεετο, καὶ τεροσεττέρρωσεν τὴν δρμὴν ὁ Π]ιϑριδάτου ϑάνατος ἀγγελ- 
ϑεὶς αὐτῷ περὶ Ἱεριχοῦντα, ἔνϑα τῆς Ἰουδαίας τὸ σπιιότατον φοί- 
γικά τὲ ττάμττολυν xol βάλσαμον τρέφει. τοῦτο λίϑοις ὀξέσιν ἐπει- 
τέμνοντες τὰ πιρέμνα συνάγουσιν χατὰ τὰς τομὰς ἐχδαχρῖον. χαὶ 

$ 135 — Ant. Iud. XIV 50. 

PAMLVRNCLat Hegesippus I 15 p. 22. 

1 καϑεώρα — ὀρρωδοῦν] referta populis romana castra desuper spectans 
Heg 2. /eyw] VROLat ἐσχὺν ἀρχὴν PML ἀρχὴν, i. marg. suppl. ἐσχὺν (signo 
posito post Ῥωμαίων) A 3 Πομπήιον] πήϊον 1, τὸν πομπήϊον VR περὶ 
τοῦ] περὶ τῆσ τοῦ Ρ --ολογηϑεὶσ (eras. dz) V 4 εἰς] πρὸσ VRC τε] 
om. P δὲ VR τοῦ ἀδελφοῦ VR σπρουχαλουμένου Ὁ — 5 διαλεχϑεὶς] διενεχ- 

ϑεὶσ RV γρ. διαλεχϑεὶσ i. marg. V concertasset Lat διαλεχϑεὶς --- δικαίων) 
cum adhuc comperendinari cognitionem uideret Heg ἄπεισι») ἄνεισι (v 1. 

ras. M) MVR denuo regreditur Lat κωλύσαντοσ lL 6 μέσον VR 

δὲ VR "o πάντα VR πάλιν om. Lat (cf. ad u. 5) ó C 8 ὡς — 
αὑτόν] ne quid regiae dignitatis derogare uideretur Lat 9 αὐτόν codd. 

αὐτῶ, € ex ὃν corr. V 11 γράφων € 12 uiv] μέντοι V τὸ προσταχ- 
ϑὲν VRC 18 παρασχευάζεται VR cogitabat Lat Πομπήιον] πήϊον 1, τὸν 
πομπήϊον VR 14 δ᾽ C οὐ] οὐδὲ P χρόνον] χώραν V i. marg. χρόνον V 
οὔ τη. 2 ἢ ταῖς --- p. 33, 12 ἀμύνονται ($ 146) om. R; huius loco ascriptae sunt 
codicis N discrepantiae 15 μιϑρηδάτου LO 16 Zv9a] ἔνϑα δὴ Ὁ Ἰου- 
δαίας] idumeae Lat πιώτατον PA τὸ to ἰουδαίασ πιότατον tr. VN 

φοίνικα] φοίχά, i. marg. suppl. »; A φοίνικα τε] φοινικᾶται Ὁ 11 πάμ- 
πολυ PA (palmarum) plurimum Lat τοῦτο — 18 éxó«xgvor] cuius inciso 
lapidibus acutis robore stillantem lacrimam ex. uulneribus colligunt Lat 
18 πρέμνα] VO ἄχρα πρέμνα PAML ἄχρα et i. marg. πρέμνα N; cf. Ant. Iud. 
XIV 54 συνάγουσι» PAML συλλέγουσι VNOC ἐχδαχρῦον)] ἐκ δακρύων 
PALN! ἐχδι αχρύον, o ex ὦ corr. V destillat humor lacrimis pulchre roran- 
tibus Heg 
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32 DE BELLO IUD. I 139—143 (VI ὁ. VH 1. 2) 

στρατογεδευσάμενος ἐν τῷ χωρίῳ μίαν ἑσπέραν ἕωϑεν ἠπείγετο 
πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα. κατατιλαγεὶς δὲ τὴν ἔφοδον ᾿“ριστόβουλος 
ἱχέτης ἀπαντᾷ χρημάτων τε ὑττοσχέσει xol τῷ μετὰ τῆς πόλεως 

ἐπιτρέπειν xol ἑαυτὸν χαλεπαίνοντα χαταστέλλει τὸν Πομττήιον. οὐ 
μήν τι τῶν ὡμολογημένων ἐγένετο" τὸν γὰρ ἐπὶ τὴν χομιδὴν τῶν 
χρημάτων ἐχπτεμφϑέντα Γαβίνιον οἱ τὰ ᾿Αριστοβούλου φρονοῦντες 
οὐδὲ τῇ πόλει δέχονται. 

VIL 1. Πρὸς ταῦτα ἀγαναχτήσας Πομπήιος “4ριστόβουλον μὲν 
ἐφρούρει, πρὸς δὲ τὴν πόλιν ἐλϑὼν τεεριεσχότιξι ὅπως δεῖ τεροσ- 
βαλεῖν, τήν T€ ὀχυρότητα τῶν τειχῶν δυσμεταχείριστον ὁρῶν καὶ 
τὴν σερὸ τούτων φάραγγα φοβερὰν τό τὲ ἱερὸν ἐντὸς τῆς φάραγγος 
ὀχυρώτατα τετειχισμένον, ὥστε τοῦ ἄστεος ἁλισκομένου δευτέραν 
εἶναι καταφυγὴν τοῦτο τοῖς ττολεμίοις. 

2. Διαττοροῦντος δ᾽ ἐπὶ πολὺν χρόνον στάσις τοῖς ἔνδον ἐμ- 
met, τῶν μὲν AoiovoflovAov ττολεμεῖν ἀξιούντων xal δύεσϑαι τὸν 
βασιλέα, τῶν δὲ τὰ Ὑρχανοῦ φρονούντων ἀνοίγειν Πομπηίῳ τὰς 
γυύλας᾽ πολλοὺς δὲ τούτους ἐποίει τὸ δέος ἀφορῶντας εἰς τὴν τῶν 

Ῥωμαίων εὐταξίαν. ἡττώμενον δὲ τὸ “Αριστοβούλου μέρος εἰς τὸ 
ἱερὸν ἀνεχώρησεν xai τὴν συνάτιτουσαν ἀπ αὑτοῦ τῇ πόλει γέφυραν 
ἀποχόψαντες ἀντισχεῖν εἰς ἔσχατον τταρεσχευάζοντο. τῶν δὲ ἑτέρων 
δεχομένων Ῥωμαίους τῇ σπιόλει xal τὰ βασίλεια παραδιδόντων ἐπὸὶ 

μὲν ταῦτα llouzwWtog ἕνα τῶν ὑφ᾽ éavtQ στρατηγῶν Πείσωνα 

$ 139 — Ant. Iud. XIV 55. 

PAMLVNCLatHegesippus I 16 p. 23. 

1 στρατοπαιδευσάμενοσ LV!'N' — 3 ἀπαντᾷ] ὑπαντᾷ LVN ὑπηντᾶ € 
ve] δὲ C τῷ] τὸ V! — 5 ὁμολογημένων V!N'! — gyévevo] ἔπραττεν (— τε 
N)VNC effectum est Lat τῇ κομιδὴ VNO fort. recte 6 πεμφϑέντα 

MVNC τ οὐδὲ] οὐδ᾽ ἐν C — 9 περιεσκόπει 84. corrupta putat Destinon 
ὅπως] ποῖ- M ποία N ποῖ VO δεῖ προσβαλεῖν] προσβάλει VN προσβάλη 
C προσβαλεῖ Oocceji ὅπως — προσβαλεῖν] qua facilior esset accessus Lat 

quibus in locis temptaret irruptionem Heg 10 τὲ] τε γαρ Dindorf δρῶν] 
ξώρα VN Dindorf 11 covtov] τούτου L ἐντὸς] ἐγγὺσ AML proaximum 
Lat 12 ἄστεωσ V! ἁλισχομένου] τετειχισμένου L 18 τοῦτο] in eo 

Lat 14 διαποροῦντεσ Ο' διαπορούντων C? óà VN πολὺ Α πολ- 
λὺν C! τοῖς om. V 16 τὰς πύλας] τὴν πόλιν V 11 πολλοὺς -- δέος] 

πολὺ δὲ τούτοισ ἐποίει τὸ δέοσ PAL πολὺ (eras. λ) δὲ τούτουσ εἰσήει (ex εἰσίη 
corr. m. 2) δέοσ C metus autem hos plures faciebat Lat et similiter Heg 

εἰς om. PAML τῶν om. PAM 18 δὲ] denique Lat 19 ἀνεχώρησεν) 
ἀνεχώρη V! ἀνεχώρει VINO. ἀπ᾽ ἐπ᾿ Ο 20 εἰς om. L. 22 ξαυτὸν LNC 
πίσωνα M 
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eioztéuzteL μετὰ στρατιᾶς" ὃς διαλαβὼν φρουραῖς τὴν σιόλιν, émet) 
τῶν εἰς τὸ ἱερὸν χαταφυγόντων οὐδένα λόγοις ἔτεειϑεν συμβῆναι, 
τὰ ττέριξ elg τεροσβολὰς εὐτρέτειζεν ἔχων τοὺς τιερὶ τὸν Ὑρχανὸν εἴς 

τὲ τὰς ἑἕπινοίας χαὶ τὰς ὑπηρεσίας σπιροϑύμους. 

8. «Φὐτὸς δὲ χατὰ τὸ προσάρχτιον χλίμα τήν τε τάφρον ἔχου 
xal τὴν φάραγγα πᾶσαν ὕλην συμφορούσης τῆς δυνάμεως. χαλεπὸν 
δ᾽ ἦν τὸ ἀναπληροῦν διὰ βάϑος ἄπειρον xal τῶν Ἰουδαίων z&vra 
τρότιον εἰργόντων ἄνωθεν, κἂν ἀτέλεστος ἔμεινεν τοῖς Ῥωμαίοις ὃ 
χιόνος, εἰ μὴ τὰς ἑβδομάδας ἐπιτηρῶν ὃ Πομπτήιος, ἐν αἷς τταντὸς 

ἔργου διὰ τὴν ϑρησχείαν χεῖρας ἀτιίσχουσιν Ἰουδαῖοι, τὸ χῶμα ὕψου 
τῆς χατὰ χεῖρα συμβολῆς εἴργων τοὺς στρατιώτας" ὑττὲρ μόνου γὰρ 
τοῦ σώματος ἀμύνονται τοῖς σαββάτοις. ἤδη δὲ ἀνατεεττληρωμένης 
τῆς φάραγγος στύργους ὑψηλοὺς ἐπιστήσας τῷ χώματι xal σιροσα- 
γαγὼν τὰς éx Τύρου χκομισϑείσας μηχανὰς ἐπειρᾶτο τοῦ τείχους- 
ἀνέστελλον δὲ αἱ σπιδεροβόλοι τοὺς χκαϑύσεερϑεν χωλύοντας. ἀντεῖχον 
δ᾽ ἐπὶ τιλεῖον οἱ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος πύργοι μεγέϑει τε xal χάλλει 
διαφέροντες. 

4. Ἔνϑα δὴ πολλὰ τῶν Ῥωμαίων χαχοτταϑούντων ὃ Πομπήιος 
τά τὲ ἄλλα τῆς καρτερίας τοὺς Ιουδαίους ἀτιεϑαύμαζεν xai μάλιστα 

τοῦ μηδὲν παραλῦσαι τῆς ϑρησχείας ἐν μέσοις τοῖς βέλεσιν ἀνει- 
λημένους" ὥσττερ γὰρ εἰρήνης βαϑείας χατεχούσης τὴν τιόλιν αἵ τὲ 

$ 144 — Ant. Iud. XIV 60. 

PAMLVNRCLatHegesippus I 16 p. 24. 
1 εἰσπέμπη V! φρουρᾷ MVNO praesidüs Lat — 2 χαταπεφευγότων € 

3 τὰ om. PAM τὰ πέριξ] omnia quae circum erant Lat ηὐτρέπιζεν C et 
ex corr. Ν᾽ τοὺς] τοῖσ P — 4 προϑύμοσ V! 5 ἔχου] Zyov- - - N ἐπλήρου 
PAML, yo xal τήν τε τάφρον ἔχου i marg. M replebat Lat ἀνεπλήρου 
Destinon — 6 $45] ὕλησ VN! συμφερούσησ PAML 7 óà VN βάϑο-σ, 
eras. uid. v V 8 εἱργόντων ex corr. A ἀτελέστατοσ P τοῖς Ῥω- 
μαίοις om. Lat ῥωμαίων ex corr. N ὃ πόνος i. ras. L 9 ó om. € 
10 διὰ τὴν ϑρησχείαν om. L ἐπίσχουσιν V 11 χεῖρασ MN! 
evupo- Ano V εἰἴργων] sigyov PA εἶργον € 12 τοῖς σαββάτοις] 
redit ἢ, τοῖς] καὶ τοῖσ ΝΕΝΟ et ex corr. M etiam per sabbata Lat, fort. 
recte σαββάτοις] σάββασιν C; καὶ voto σάββασιν i. marg. V δ᾽ VC 
ἀναπληρωμένησ C 13 ὑψηλοὺς om. Lat χόματι R.— xol] vwov x«l C 

14 χομισϑήσασ R 15 at] αἵ τε VRN ot C nttoofoAo] πρόβολοι V 
καϑύπερϑε V ἀντεῖχον --- 16 πύργοι] cum diu turres obsidentium — uim repug- 
nantium sustinerent Lat 10 δὲ RN πλεῖον] πλέον M πλεῖστον VRNC zz] 

te-À 17 hucusque collatus Ν — 18 τῶν ῥωμαίων πολλὰ tr. VC 19 ἀπε- 
ϑαύμασε (-osv C) VRC 20 ϑρησχίασ C ἀνειλημμένουσ ῬΑ ἀνειλου- 
μένουσ MLVR ἀνειλουμένοσ C! ἀνειλουμένοι C? pereuntes Lat 

losephus VI. 3 
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, γ ς , EY CO. EY Y - , M 

ϑυσίαι χαϑ ἡμέραν zai οἱ évayiouoi xal ττᾶασα JOegozteía xata 
5 ' 2 - e κι b 2 e* 3 21/4 98 ' cr * 

τἀχριβὲς ἐξετελεῖτο τῷ ϑεῷ, «cl οὐδὲ xav αὑτὴν τὴν αλωσιν σιξρὶ 
- - , - 2 ς , , 

τῷ βωμῷ φονευόμενοι τῶν χαϑ' ἡμέραν νομίμων εἰς τὴν ϑρησχείαν 
2 ' M c , , , -" , 

az éovioav. τρίτῳ γὰρ μηνὶ τῆς Me μόλις ἕνα τῶν zt0QyCY 
καταρρίψαντες εἰσέτιισιτον εἰς τὸ ἱερόν. ὁ δὲ τιρῶτος ὑγερβῆναι 
τολμήσας τὸ τεῖχος Σύλλα παῖς ἣν (Φαῦστος Κορνήλιος καὶ μετ᾽ 
αὐτὸν ἑχατοντάρχαι δύο Φούριος χαὶ Φάβιος. εἵἴσχτετο δὲ ἑχάστῳ 

, - 

τὸ ἴδιον σεῖφος, χαὶ περισχόντες πανταχοῦ τὸ ἱερὸν ἔχτεινον οὺς 

μὲν τῷ ναῷ προσφεύγοντας, οὺς δὲ ἀμυνομένους χιρὸς ὀλίγον. 
ὅ. Ἔνϑα πολλοὶ τῶν ἱερέων ξιφήρεις τοὺς πολεμίους ἐπειόντας 

λέγοντες ἀϑορύβως ἐπὶ τῆς ϑρησχείας ἔμειναν, σπένδοντες δὲ ἀτιε- ς / / ; 
, - - Dy e 

σφάττοντο xoi ϑυμιῶντες χαὶ τῆς ztQ0G τὸ ϑεῖον ϑεραπεείας ἐν δευ- 
δ Ξ SIUE τ᾿ 

τέρῳ τὴν σωτηρίαν τιϑέμενοι. χιλεῖστοι ὃ ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων 
ἀντιστασιαστῶν ἀνῃροῦντο xal χατὰ τῶν χρημνῶν ἔρριτυτον ἑαυτοὺς 
ἄπεειροι" xol τὰ περὶ τὸ τεῖχος δ᾽ ἔνιοι μανιῶντες ἐν ταῖς ἀμη- 

χανίαις ὑπιέππρησαν καὶ συγχατεφλέγοντο. Ιουδαίων μὲν οὖν ἀνῃ- 
ρέϑησαν μύριοι καὶ δισχίλιοι, Ῥωμαίων δὲ ὀλίγοι μὲν zavv γεχροέ, 

τραυματίαι δ᾽ ἐγένοντο τελείους. 
» 2 cr ἊΝ , A , - 

6. Οὐδὲν δὲ οὕτως ἐν ταῖς τότε συμφοραῖς χαϑήιψνατο τοῦ 
» c ' , 2." e 2 ' c ^ - 44 "S 

ἔϑγους ὡς τὸ τέως ἀόρατον Q7LOY ἐκκαλυφϑὲν ὑ7πτὸ τῶν ἀλλοφύλων" 

παρελϑὼν γοῦν σὺν τοῖς ztegl αὐτὸν ὃ Hou: 7t LOG εἰς τὸν ναόν, ἔνϑα 

μόνῳ ϑεμιτὸν ἣν παριέναι τῷ ἀρχιερεῖ, τὰ ἔνδον ἐϑεάσατο, λυχνίαν 
v& xal λύχνους xal τράτεεζαν χαὶ σπονδεῖα xci ϑυμιατήρια, 0À0- 

ἡ “-" , 2 , ^ - - 

χρυσα τιάντα, πλῆϑός τὲ ἀρωμάτων σεσωρευμένον xol τῶν ἱξρῶν 

$ 148 — Ant. Iud. XIV 65. 

| PAMLVROLatHegesippus I1 16 p. 
1 || πεία κατὰ — p. 35, 4 ϑυσίας ἔπειτα || repicta fere omnia in A — 2 có 

ἀχριβὲσ PLVR.—.3 qovevousvoo A — φονευόμενοι a9. ἡμέραν τῶν uertit Lat 
ϑρησχίαν C! 4 uóyw LV?R uóygo V! ἕνα τῶν πύργων] ἕνα πύργον € 
5 χαταρίψαντεσ P!LR. ῥίψαντεσ Ὁ 6 τὸ τεῖχοσ τολμήσασ tr. ὁ 1 Φούριος] 
LatHeg Bernard φρούριοσ ΡΑΜΥ͂ΒΟ φ' οὐριοσ 1, 8 πανταχῆ Ὁ fort. recte 
τὸ ἱερὸν] PAMLat roto ἐἰουδαίουσ LVRC templi interiora Heg ἔχτεινον — 9 ὁλί- 
yov] alios alio confugientes uel etiam paulisper repugnantes interficiunt Lat 

10 ξιφήρεις post ἐπιόντας tr. C 11 δὲ] τε Destinon 12 xal ϑυμιῶντεσ 

ἀπεσφάττοντο tr. C ««i (ante rzc) damnat Destinon, u. 13 ante τὴν 
σωτηρίαν exhibet Lat — vi9£usvoo A. δὲ ΠΥ 14 ἐρρίπτουν [5 τὰ] 
cuncüs qui Lat δ᾽ om. M δὲ LVR μηνιῶντεσ V furibundi Lat 10 ovy- 
χαταφλέγονται LVRC 18 δὲ AMLR 19 δ᾽ C οὕτως — συμφοραῖς! 
οὕτωσ ἐστὶν ὃ τότε τῶν συμφορῶν LR 20 τέως] om. LR suppl. i. marg. V 
21 γοῦν] ovv V 22 μόνον ῬΑ παρεῖναι PACLat ἐθεᾶτο LVR 

23 σπονδία LVR.— ϑυμιατήριον ΥΒᾺ 24 πλῆϑος --- σεσωρευμένον om. € 

σεσωρευμένον] PAMLatHeg σεσωρευμένων LVR.— τῶν om. LVR 

10 
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χρημάτων εἰς τάλαντα δισχίλια. οὔτε δὲ τούτων οὔτε ἄλλου τινὸς 
τῶν ἱερῶν χειμηλίων ἥψατο, ἀλλὰ xol μετὰ μίαν τῆς ἁλώσεως 
ἡμέραν χαϑᾶραι τὸ ἱερὸν τοῖς νεωχόροις τιροσέταξεν χαὶ τὰς ἐξ 

ἔϑους ἐπειτελεῖν ϑυσίας. αὖϑις δ᾽ ἀποδείξας Ὑρχανὸν ἀρχιερέα τά 
τὲ ἄλλα προϑυμότατον ἑαυτὸν ἐν τῇ στολιορχίᾳ τταρασχόντα χαὶ 
διότι τὸ χατὰ τὴν χώραν "Aij og ἀπέστησεν “Ἱριστοβούλῳ Gvuzto- 
λεμεῖν ὡρμημένον, ἐχ τούτων, OTtQ ἣν προσῆχον ἀγαϑῷ στρατηγῷ, 
τὸν λαὸν εὐνοίᾳ τιλέον 1) δέει τιροσηγάγετο. ἐν δὲ τοῖς αἰχμαλώτοις 

ἐλήφϑη χαὶ ὃ ᾿Αριστοβούλου πενϑερός, ὃ δ᾽ αὐτὸς ἦν xal ϑεῖος 
αὐτῷ. χαὶ τοὺς αἰτιωτάτους μὲν τοῦ τιολέμου :τελέχει χολάζει, Φαῦ- 

στον δὲ xai τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ γενναίως ἀγωνισαμένους λαμτιροῖς ἀρι- 
στείοις δωρησάμενος τῇ ve χώρᾳ xol τοῖς “Ιεροσολύμοις ἐπιτάσσει 

φόρον. 
7. ᾿Αφελόμενος δὲ τοῦ ἔϑνους xol τὰς ἕν χοίλῃ Συρίᾳ πόλεις, 

ἃς εἷλον, ὑτιέταξεν τῷ xov ἐχεῖνο Ῥωμαίων στρατηγῷ κατατεταγ- 
μένῳ xal μόνοις αὐτοὺς τοῖς ἰδίοις ὅροις ττεριέχλεισεν. ἀναχτίζει 

δὲ χαὶ Γάδαρα ὑπὸ ᾿Ιουδαίων χατεστραμμένην Γαδαρεῖ τινὶ τῶν 
ἰδίων ἀπελευϑέρων “)ημητρίῳ χαριζόμενος. ἠλευϑέρωσεν δὲ am 
αὐτῶν xci τὰς ἐν τῇ μεσογείᾳ πόλεις, ὅσας μὴ φϑάσαντες χατέ- 

$ 153 — Ant. Iud. XIV 72. 

PAMLVRCLat Hegesippus I 16. 

1 τούτων] ταῦτα V — ovv. VC. 2 .χειμιλίων R. opibus siue instrumentis 

Lat 3 τὸ] τε τὸ C fort. recte τοῖς νεωχόροις προσέταξεν] voto (rot C) vso- 

κόροισ ἐχέλευσε LRC rovo νεωχόρουσ ἐχέλευσε V 4 αὖϑις δ᾽ ἀποδείξας] 
αὐτὸσ ἀποδείξασ PA'MLat αὐτὸσ δὲ ἀποδείξασ LVR ἔπειτα || δείξασ A repictus, 
sed sub ἔπειτα apparent uestigia scripturae antiquioris satis clara τὸν ὑρχανὸν 
LVR 5 προϑυμότατα PAM αὐτὸν LVR 6 τῆσ χώρασ LVR ἀπέ- 

στησᾶιν L ἀπέστησαν VR. ᾿Αριστοβούλῳῃ! PAMVRCHeg ἀριστοβούλου LLat 
συμπονεῖν C 1 τούτου LVRC 9 δὲ LVR. 10 μὲν αἰτιωτάτουσ tr. LVRC 
πέλυχι, 1. marg. yo πέλεχει Β΄ πέλυχι δικάζει, i. marg. πελέχει χολάζει V 

11 αὐτὸν Ο 12 ἱεροσολυμήταισ Ὁ ἐπιτάττει Ο 14 κοίλῃ om. Lat συρίασ 
PAMC 15 ἃς] ὅσασ LVRC xat éxsivo] χατεχείνω (-ou« V) PALVR 

xat. éxelvo Οἱ xat! éxelvovo ut uid. C? xav" ἐχεῖνο καιροῦ Med. Lips. ed. pr. 
στρατηγῶι, ει eX v corr. V κατατεταγμένῳ xci] LVRLat χατατεταγμένω 

εἰσὶ δὲ νῦν χρηματίζουσαι λαμπρῶσ καὶ PAM χατατεταγμένω αἱ νῦν εἰσι χρη- 

ματίζουσαι τῶν χατὰ τὴν κοίλην συρίαν ἑλληνίδων πόλεων καὶ Ὁ 10 μόνοις 
αὐτοὺς] MLC μόνουσ αὐτοὶσ PA μόνοισ αὐτοῖσ VR proprüs tantum Lat 
MUS. s. V γάδαραν PAMVC gadara Lat gadaram Heg Γαδαρεῖ! 
γάδαρι P γαδαρίτη LVRC gadorensis Lat 18 ióiow] ἰουδαίων Ρ ἀπελευ- 
ϑέρω PA 4Δημητρίῳ χαριζόμενος] χαριζόμενοσ δημητρίω τοὔνομα C 
δ.0 19 μεσογαία M. μεσογείω VC fort. recte n 
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36 DE BELLO IUD. I 156—160 (VII 7. VIII 1. 2) 

σχαψαν, Ἵπηιον Σχυϑόπολίν ve xoi Πέλλαν χαὶ Σαμάρειαν xol 
Ἰάμνειαν xai Π]άρισαν 4 ζωτόν τε καὶ “4 ρέϑουσαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς 
σπιαραλίους Γάζαν ἸΙότττην Δῶρα xoi τὴν πάλαι μὲν Στράτωνος 
γυύργον καλουμένην, ὕστερον δὲ μεταχτισϑεῖσάν τε ὑφ᾽ Ἡρώδου βασι- 
λέως λαμτεροτάτοις χατασχευάσμασιν χαὶ μετονομασϑεῖσαν ΪΚαισά- 

ρξιαν. ἃς τιάσας τοῖς γνησίοις αἀττοδοὺς πολίταις κατέταξεν εἰς τὴν 

Συριαχὴν ἐπαρχίαν. παραδοὺς δὲ ταύτην ve xol τὴν Ἰουδαίαν xoi 
τὰ μέχρις ΑΤἰγύγτιτου χαὶ Εὐφράτου Σχαύρῳ διέτεειν χαὶ δύο τῶν 
ταγμάτων, αὐτὸς διὰ Κιλικίας εἰς Ῥώμην ἠτιξδίγετο τὸν ᾿Αριστό- 
βουλον ἄγων μετὰ τῆς γενεᾶς αἰχμάλωτον. δύο δ᾽ ἦσαν αὐτῷ ϑυγα- 
τέρες xal δύο υἱεῖς, ὧν Ó ἕτερος μὲν ᾿Αλέξανδρος i» τῆς ὁδοῦ δια- 

διδράσχει, σὺν δὲ ταῖς ἀδελφαῖς ὃ νεώτερος ᾿ΑἸντίγονος εἰς Ῥώμην 

ἐχομίζετο. 

VIII. 1. Kav τούτῳ Σχαῦρος εἰς τὴν -4oogíav ἐμβαλὼν τῆς μὲν 
Πέτρας εἴργετο ταῖς δυσχωρίαις, ἐπόρϑει δὲ τὰ πέριξ ττολλὰ xàv 
τούτῳ χαχοτταϑῶν᾽ ἐλίμωττεν γὰρ ἡ στρατιά. xoi τιρὸς τοῦτο Ὑρχαγὸς 
ἐσπιεβοήϑει διὰ ᾿Αντιχεάτρου τὰ ἐπιτήδεια στέμττων, ὃν καὶ χαϑίησι 
Σκαῦρος ὄντα συνήϑη τειρὸς ᾿“Ιρέταν, ὅτεως ir χρήμασιν διαλύσαιτο 
τὸν σπτόλεμον. τιείϑεται δὲ 0 oo τριαχόσια δοῦναι τάλαντα, xai 
τούτοις Σχαῦρος ἐξῆγεν τῆς Ldoapíac τὴν δύναμιν. 

2. Ὃ δ᾽ ἀποδρὰς τῶν “Ιριστοβούλου πιαίδων Πομιπήιον .41λέ- 
ξανδρος χρόνῳ συναγαγὼν χεῖρα συχνὴν βαρὺς ἦν Ὑρχανῷ καὶ τὴν 
Ἰουδαίαν χατέτρεχεν, ἐδόχει τε ἂν χαταλῦσαι ταχέως αὐτόν, ὃς γε 

ὃ. 150.ΞΞ Απὶ: τυ. ΧΙΝ 75: 

PAMLVRCLatHegesippus I 17 p. 21. 

1 xol Ἰάμνειαν] PAMHeg, om. LVROLat — 2 ἐάμνιαν ΡᾺ μαρησὰν ἃ μαρισ- 
σαν VC marissam Lat maresa (abl) Heg Ἄζωτον ve] PAMHeg πρὸσ «ic 
ἄζωτον x«l ἰάμνειαν (ἰάμνιαν ΝΟ) LVRC. itemque azotum et iamniam Lat 
3 Γάζαν om. C δωρᾶν PA δώραν MVC doram LatHeg 4 τε om. ALVRCLat 
vtov βασιλέωσ € 5 xci om. Lat 6 ἃς πάσας] ex ἁπάσασ corr. L ἁπά- 
cac R. " imarg.:$ V ve om. PAM τὴν om. PAM xol τὰ om. Heg 
9 ἠπείγετο, y Corr. m. 2 ex e uid. V 10 δὲ LVR 11 διαδράσχει C 
15 εἵἴργετο AMV δυσχωρίαις] δυσχερείαισ, c finale i. ras. V τὰ πέριξ 
πολλὰ] PAMLatHeg χαὶ τὰ περὶ πέλλαν LVRC — 16 τούτῳ] τούτω δὲ LVRC 
τοῦτο] vovvto Ὁ 11 δι᾿ VC τἀπιτήδεια C χαϑίησι καϑίστησι V 
18 ὄντα συνήϑη] uelut familiarem Lat συνήϑει P! et ut uid, At óztox] 
εἰ πωσ  διαλύσαιτο] διαλύση LR διαλύσει, & corr. ex qp, V 19 δ᾽ C 

τριακόσια δοῦναι τάλαντα] trecentis talentis decedere Lat καὶ ἐπὶ LVR 
20 τούτω PAM τὴν om. C 21i. marg. .cC' V δὲ LVR ante Πομπήϊον 
2—3 litt. (r- -ut uid.) suppl. deinde erasae A 23 ve] δ᾽ LVRC ταχέωσ κατα- 
λῦσαι tr. C 
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DE BELLO IUD. I 160—165 (VIII 2—4) 91 

2! € ^ , χω ς vA 

ἤδη xci τὸ χαταρριφϑὲν ὑπὸ Πομτηίου τεῖχος ἐν εροσολύμοις 
ἀναχτίζειν ἐϑάρρει τιροσελϑών, εἰ μὴ Γαβίνιος εἰς Συρίαν ττεμφϑεὶς 
Σχαύρῳ διάδοχος τά ve ἄλλα γενναῖον ἀιέδειξεν ἑαυτὸν ἐν στολλοῖς 

ΔΨ 32 /c Ὁ ς ᾿" ΝΕ 7 - ' τ ' » ν , 

χαὶ im^ ᾿Αλέξανδρον ὥρμησεν. ὃ δὲ δείσας στιρὸς τὴν ἔφοδον δύναμίν 
, ^^ € / , ' c ^, , d 

τὸ τυλείω συνέλεγεν, ὡς γενέσϑαι μυρίους uiv οτιλίτας χιλίους δὲ 

χαὶ τιεἐνταχοσίους ἱχιτιεῖς, wai τὰ ἐπιτήδεια τῶν χωρίων ἐτείχιζεν 
Sz nt d 3s : ; : H , X - D ANY 
᾿Αλεξανδρειόν ve xol Ὑρχάνειον «ol ΠῆΠιαχαιροῦντα τιρὸς τοῖς Zoa- 

βίοις ὀρεσιν. 
3. Γαβίνιος δὲ μετὰ μέρους τῆς στρατιᾶς Πᾶρχον ᾿ΑἸντώνιον 

, 2 ' M [44 , Ὁ 2 ^ LI 

χεροχιέμιψας αὐτὸς εἵπετο τὴν oÀnv ἔχων δύναμιν. οἱ δὲ τιερὶ τὸν 
9 , 3 , κι ἌΣ , ὡς Ὁ , τὰ -y' 
«ἀντίπατρον ἐτείλεχτοι xal τὸ ἀλλο τάγμα τῶν Ιουδαίων, ὧν άλιχος 
Im P ^ )À /c — 3 - 3 , 
royev xol Πειϑόλαος, συμμίξαντες τοῖς zeoi llaoxov -4vvowiov 
€ , c , 3 -ὕὔ, y PE - ci - 

ἡγεμόσιν ὑπήντων ᾿“λεξάνδρῳ. xai μετ᾽ ov zoÀO σταρῆν cua τῇ 
, L , ^ - , , 2 φάλαγγι Γαβίνιος. ἑνουμένην δὲ τὴν τῶν zoAeuíov δύναμιν οὐχ 

ς D 2 “ 2 ῷ Y , » c , ΄ 
vztouetvag «λέξανδρος ἀνεχώρει xal zcAnotov ἤδη Ἱεροσολύμων γενο- 

2 ft. — ᾽ν ^ c , 

μενος ἀναγχάζεται συμβαλεῖν xal χατὰ τὴν μάχην ἑξαχισχιλίους 
2) , € , L4 " j , 

aztoBaAcv, ὧν τρισχίλιοι μὲν ἔπτεσον τρισχίλιοι δὲ ἐζωγρήϑησαν, 
φεύγει σὺν τοῖς χαταλειφϑεῖσιν εἰς ᾿4λεξανδρειον. 

, 2 ΄ὔ * Y AO 

4. Γαβίνιος δὲ πρὸς τὸ .ΑΙλεξάνδρειον ἐλϑὼν ἐπειδὴ πολλοὺς 
εὗρεν ἐστρατοτιεδευμένους, éeugavo συγγνώμης ὑτιοσχέσει τιξρὶ τῶν 
ς , , 2 , , 

ἡμαρτημένων ztgÓ μάχης αὑτοὺς προσαγαγέσϑαι" μηδὲν δὲ μέτριον 
, 2 n ^ N 2 ΄ ' 

φρονούντων ἀτιοχτείνας πολλοὺς τοὺς λοιττοὺς αττιέχλεισεν εἰς τὸ 
» , z , ' , ' - b] , 

ἔρυμα. χατὰ ταύτην ἀριστεύει τὴν μάχην ὁ ἡγεμὼν Magxoc Zdvrc- 
- E b ; DAN A CPC aC , 

γιος, ττανταχοῦ μὲν γενναῖος aet φανείς, οὐδαμοῦ ὃ ovecc. Γαβίνιος 

8 160 — Ant. Iud. XIV 82. 

PAMLVRCLatHegesippus I 19 p. 28. 

1 χαταριφϑὲν P! καταρριρν CO 2 γαβίννιοσ LR. ovolav, «v 8. ἃ 
3 σχαύρου O ἐν πολλοῖς om. Lat 4 ἐπὶ ΠΥ ὁ — ἔφοδον] nec alecander 
refugiendum arbitratus sed decertare proelio ausus Heg ὅ ve om. LVR ὡς] 

donec Lat 6 πονταχοσίουσ Υ' 1 ἀλεξάνδριόν AM!LVR ἀλεξάνδρ- ἐόν C 
toxavioy ALVROC Ὑρχανίαν alibi 10 τὸν om. MLVRC 12 συμμίξαντεσ, 
Li. ras. ex e; corr. uid. V 13 ἡγεμόσιν om. Lat ὑπήντουν A πολυ 
παρῆν, litt. v παρ i.ras. 2litt, 18 ἀλέξανδρον V! — yivousvoo, v 1. ras. A 
17 δὲ] óP., Ó i. ras. A δ᾽ Ο ἐζωγρή- ϑησαν ἃ 18 καταληφϑεῖσιν C 

εἰς ᾿Δλεξάνδρειον om. LRLat ἀλεξάνδριαν V! ἀλεξάνδρειαν V? [19 ἀλεξάν- 
ὅριον M!LVR 20 ἐστρατοπεδευμένους] ἐνστρατοπεδευμένουσ O castra 

^ 

Υ , . 2^ , 

deseruisse Lat, unde ἐξεστρατοπεδευμένους Destinon συγνώμησ L συγνώ- 

uxo R 21 προσάγεσϑαι C 22 χατέχλεισεν LVRO 28 χατὰ] x«l χατὰ P 
γ a e 

24 gel φανεὶς] φανεὶσ ἀεὶ 1, qavelo C δ᾽ οὕτως] δὲ οὕτω LVR 
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38 DE BELLO IUD. I 165 —170 (VIII 4. 5) 

δὲ τοὺς ἑξαιρήσοντας τὸ φρούριον χαταλιττὼν αὐτὸς imjet τὰς uiv 
ἀπτορϑήτους πόλεις χαϑιστάμενος, τὰς δὲ χατεστραμμένας ava- 

χτίζων. συγνεπολίσθησαν γοῦν τούτου χελεύσαντος Σχυϑόπολίς τε 

xal Σαμάρεια καὶ ᾿νϑηδὼν καὶ ᾿΄΄πολλωνία xol Ἰάμνεια «ci Ῥάφεια 

ἸΠαρισά τε xci ᾿δώρεος καὶ Γάβαλα καὶ ᾿ἄζωτος χαὶ ἄλλαι πολλαί, 
τῶν οἰχητόρων ἀσμένως ἐφ᾽ ἑἕχάστην συνϑεόντων. 

5. Mera δὲ τὴν τούτων ἐπιμέλειαν ἐπτανελϑὼν πιρὸς τὸ ᾽41λε- 
ξανδρειον ἐπτέρρωσεν τὴν στολιορχίαν, ὥστε ᾿“4λέξανδρος ἀττογνοὺς 
zéQl τῶν ὅλων ἐπιχηρυχεύεται τερὸς αὐτόν, συγγνωσθῆναί τε τῶν 
ἡμαρτημένων δεόμενος χαὶ τὰ συλληφϑέντα φρούρια σπιαραδιδοὺς 
Ὑρχάνειον xoi Π]αχαιροῦντα᾽ αὖϑις δὲ xol τὸ “4 λεξάνδρειον ἐνεχεί- 
ρισεν. ἃ πάντα Γαβίνιος ἐναγούσης τῆς ᾿“λεξανδρου μητρὸς κατέ- 
στρειμεὲν, ὡς μὴ τιάλιν ὁρμητήριον γένοιτο δευτέρου ττολέμου " τταρὴν 
δὲ μειλισσομένη τὸν Γαβίνιον χατὰ δέος τῶν ἐπὶ τῆς Ῥώμης αἰἶχ- 
μαλώτων, τοῦ T€ ἀνδρὸς xal τῶν ἄλλων τέχνων. μετὰ δὲ ταῦτα 
eic Ἱεροσόλυμα Γαβίνιος Ὑρχανὸν χαταγαγὼν xal τὴν τοῦ ἱεροῦ 
παραδοὺς χηδεμονίαν αὐτῷ χαϑίστατο τὴν ἄλλην πολιτείαν ἐπὶ 
περοστασίᾳ τῶν ἀρίστων. διεῖλεν δὲ πᾶν τὸ ἔϑνος εἰς zévre συνό- 
δους. τὸ μὲν Ἱεροσολύμοις ττροστάξας, τὸ δὲ Γαδάροις, οἱ δὲ ἵνα 
συντελῶσιν εἰς ᾿Αμαϑοῦντα, τὸ δὲ τέταρτον cic Ἱεριχοῦντα χεχλή- 
ρωτο, xal τῷ ττέμτστῳ Σέπφωρις ἀπτεδείχϑη ττόλις τῆς Γαλιλαίας. 

8 165 — Ant. Iud. XIV 87. 

PAMLVRCLatHegesippus I 19 p. 29. 

1 ἐπῴει] ἀπήει VO adire lat 2. χατεστρεμμένασ A χαϑισταμένασ V 
3 συνεπολίσϑη LVR te om. V 4 ἀνϑηδὼν, αν 1. ras. 1 litt. m. 2 V 
ἰάμνια PAVO ῥαφία PA ῥαφεια C ῥαφεία MR rafia Lat 5 Ma- 
guod. ve] s. P μάρειδα τε C xal μάρισσα (μάρισα VR) LVR et marissa 
Lat ἀδώρεωσ P δώρεοσ ML δωρεὸσ VRC dora Lat; cf. Ant. XIV 88 

γάμαλα VO gadara Lat ἄἅἄζωτοσ, χαὶ &AÀc ἄλλαι τε LVRC 
ω 

1 ἀλεξανδριον ΤΥ 9 τὸν V. συγνωσθῆναί ἢ τεῖ δὲ αὖ uid. V! 10 συλ- 

ληφϑέντα] συμμένοντα LVRC quae sibi parerent (castella) Lat παραδιδοὺσ 

φρούρια tr. LVR.— παραδιδοὺς] tradere non dubitauit Lat 11 ὑρχάνιον ΡΊΑ voxa- 
νίαν LVRC; cf. 8161 χαὲ ante τὸ om. M ἀλεξάνδριον LVR.— ἐνεχείρησεν 
LVR 12 ἃ πάντα] ἃ πάντα γοῦν M. ἅπαντα γοῦν LVR quae quidem omnia 
Lat ἀναγούσησ L ἐναγούσης -- μητρὸς post ἐνεχείρισεν collocanda esse putat 
Destinon; uide 8 174 χατέστρεψεν] xevéozowsv LVRC 18 γένοιντο LVRC 

14 xat& — 15 céxvov] uiro suo ceterisque captiuis metuens, qui romam fuerant 

abducti Lat τῆς om. LVR 11 κιδεμονίαν Rt χαϑίστησι ΤΥ͂ΒΟ 
18 πέντε] ε΄ C 19 γαδάροις] γαδώροισ VR doris Lat gadoram cod. Ambros. 
Heg .ó' tva C 20 εἰς (ante Ἱεριχοῦντα) om. LVR.—— Aiericos (nom.) Lat 
hiericho (acc.) Heg 21 σεπφῶρισ Α σεπφωρισ, zx i. ras. 2 litt. M σέπφορισ LR 

, à : set 
σέπφωρισ (o ex ὁ corr., ε i. ras. m. 2) V sefforis Lat ἀπεδέχϑη L 
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DE BELLO IUD. I 110—174 (VIII 5. 6) 39 

E] , . - ' , ^ , ^ ^ 

ἀσμένως δὲ τῆς ἐξ ἑνὸς ἐπιχρατείας ἐλευϑερωϑέντες τὸ λοιπὸν 
. ; s e» 
ἀριστοχρατίᾳ διῳχοῦντο. 

RJ ^f M »] - E] ^ , , ) 

6. Mev' ov zt0A0 γε μὴν αὑτοῖς ἀρχὴ γίνεται ϑορύβων Ζριστό- 
2 ] C , [4] 3 ^ ἣν EE ) 

βουλος ἀποδρὰς ἐχ Ῥώμης, ὃς αὖὐϑὲς ztoAAovc Ιουδαίων ἐτεισυνίστη, 
- ,“- Ν - 2 ^ , 

τοὺς μὲν ἐπειϑυμοῦντας μεταβολῆς, τοὺς δὲ ἀγατεῶντας αὑτὸν :τάλαι. 
^ - η , 2 »"ὔ Y ) ,"- 

xai τὸ μὲν σπιρῶτον χαταλαβόμενος τὸ ““λεξάνδρειον ἀνατειχίέζειν 
2 ὡς PN ^y c MY / NUS / NET - 
ἐπιειρᾶτο᾽ ὡς δὲ Γαβίνιος vzto Σισέννᾳ xai «Αντωνίῳ xat Zegoviavo 

M , 2 , ^ » ^ - 

στρατιὰν ἔστεμιμεν iv! αὐτόν. γνοὺς ἀνεχώρει ἐπὶ ἸΠαχαιροῦντος. 
? ^ 2 , , M , 

χαὶ τὸν μὲν ἄχρηστον ὄχλον ἀπεφορτίσατο, μόνους δὲ ἐτήγετο 

τοὺς τ εἰ μένοις ὕντας εἰς ὀχταχισχιλίους, ἐν οἷς χαὶ Πειϑόλαος 

ἣν ὃ ἐξ Ἱεροσολύμων ὑποστράτηγος αὐτομολήσας μετὰ χιλίων. 

Ῥωμαῖοι δ᾽ ἐπηχολούϑουν, xai γενομένης συμβολῆς μέχρι τιολλοῦ 
᾿ ς ᾿ ' 3 7 / , E €; 

μὲν oi περὶ τὸν Αριστόβουλον διεχαρτέρουν γενναίως ἀγωνιζό- 
, ' - [: , n ' 

μενοι, τέλος δὲ βιασϑέντες ὑπὸ τῶν Ρωμαίων zíuvovou μὲν sv- 
, Χ "^17. 32. 7; ' "9 SY 

ταχισχίλιοι, περὶ δὲ δισχιλίους ἀνέφυγον εἴς τινα λόφον, oi δὲ 
EY 2^ ^ 2 f^ , ' , - 

Aouzoi χίλιοι σὺν «ριστοϑούλῳ διαχόψαντες τὴν φάλαγγα τῶν 
, ; - , , , 

Ῥωμαίων εἰς Π]αχαιροῦντα συνελαύγονται. ἔνϑα δὴ τὴν πρώτην 
ἑσιτέραν ὃ βασιλεὺς τοῖς ἐρειπίοις ἐναυλισάμενος ἐν ἐλπίσι μὲν 
5 , 3 ^ - , , 

ἦν ἄλλην συναϑροίσειν δύναμιν ἀνοχὴν τοῦ σιολέμου διδόντος xoi 
, - oU] , € , , 

τὸ φρούριον χαχῶς ὠχύρου" τιροσπεσόντων δὲ Ῥωμαίων ἐττὶ δύο 
ς 2) NN, € , 2 , - 

ἡμέρας ἀντισχὼν ὑττὲρ δύναμιν ἀλίσχεται καὶ uev ᾿Ατιγόνου τοῦ 
, e ' ΄ 2 “- / , b o! 

παιδός, ὃς ἀπὸ Ῥώμης αὑτῷ συναττέδρα, δεσμώτης ἐτεὶ Γαβίνιον 
DERE ' ) ' , ES c ΄ - 3 ς 

ἀνήχϑη καὶ azó Γαβινίου πάλιν εἰς Ῥώμην. τοῦτον μὲν οὖν ἢ 
fd TE d M 2a δ᾽ 2 - ὃ - s ye 2) ) ὃ , , , 

σύγχλητος ξεΐρξεν, τὰ τέχνα αὐτοῦ διῆγεν eig Ιουδαίαν Ταβινίου 

$ 111 — Ant. Iud. XIV 92. 

PAMLVRCLatHegesippus I 20 p. 29. 

1 τῆσ corr. ex τὴν M. 2 ἀριστοχρατεία AM. 3 i. marg. V 

4 ἐπισυνίστη - --  ἐπισυνίστησι L ἐπισυνίστει R ἀπισυν σειν C 50 € 
6 ἀλεξάνδριον LVR τ σισιννᾷᾶ PA σεσεννᾶ M σεσέννα LVRC sisennam Lat 

sisinnio Heg Σερουιανῷ] σερουανῶ P σερουιλίω LVRCLatHeg cum Ant. 
XIV 92 8 ἐπ᾽ εἰσ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔπεμψε (-εν VR) tr. LVR.— ἀνεχώρει yvovo 
tr. V γνοὺς] ἀπογνοὺς Naber 9 δ᾽ Ο ἐπήγετο] ἐπείγετο LRV!C! secum 

λ 
duaxitLat 10 ὁπλισμένουσ V'C! igi marg.supplR 12 δὲ LVR πολοῦ K 
14 τέλωσ ἃ μὲν om. LVR πεντακισχίλιο!] ε PA 10 φάλαγ- 

yav V. 11.07 om. LVR 18 ἐριπίοισ LR 19 συναϑροίσει»] ἀϑροίσειν 
LVR 20 τὸ om. LR καχῶς ὠχύρου] bene munire (sperabat) Lat ἐπὶ 
om.M 21 xai om. P μετὰ LR 28 uiv om. P  zi.ras. A 2424 εἶρξε 
(εν A) ALV δὲ ΤΥ Ἰουδαίαν] bithiniam Heg διῆγεν] transmissis Lat, 
unde διῆχεν Destinon γαβινίου, (i. ras. m. 2 V 
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- Y ad v , - - 

δι᾿ ἐπιστολῶν δηλώσαντος τῇ -4ovovoBovAop γυναικὶ τοῦτο ἀντὶ τῆς 
χιαραδόσεως τῶν ἐρυμάτων ὡμολογηχέναι. 

7. Γαβινίῳ δ᾽ ἐπὶ Πάρϑους ὡρμημέ iem γί i βινίῳ ἐστὶ Πάρϑους ὡρμημένῳ στρατεύειν γίνεται 
- , «Ὁ € , 2 3 , - 

Πτολεμαῖος ἐμπόδιον" ὃς ὑποστρέψας az Εὐφράτου χατῆγεν εἰς 
-iyvmvov ἐπιτηδείοις εἰς ἅπαντα χρώμενος χατὰ τὴν στρατείαν 

— - 4.9 , ' , C - 

Ὑρχανῷ καὶ “ΑἸντιπτάτρῳ" xol γὰρ χρήματα xci ὕτελα χαὶ σῖτον xal 
2 ΄ 3 ΄, - ' ΄ γ , 

ἐχειχουρους ZdvvízaTQoG τιροσῆγεν, καὶ τοὺς ταύτῃ Ιουδαίους qoov- 
ροῦντας τὰς χατὰ τὸ Πηλούσιον ἐμβολὰς παρεῖναι Γαβίνιον ἔτπεεισεν. 

- 2 » ^ ? 1 * , ' , τῆς ὃ ἀλλης Συρίας πρὸς τὸν Γαβινίου χωρισμὸν κινηϑείσης xal 
2 , ΄ ᾿ γ me C15 , , Ιουδαίους ττάλιν ἀπέστησεν dAéEavÓgog 0 ᾿Αριστοβούλου, μεγίστην 

F , , ^ , € 

δὲ συγκροτήσας δύναμιν ὥρμητο ττάντας τοὺς χατὰ τὴν χώραν Ῥω- 
, 2 - ^ τὰ , , » ἊΝ - 3 3 ) , μαίους ἀνελεῖν. πρὸς 0 Γαβίνιος δείσας, ἤδη δὲ παρῆν am «Αἰγύτιτου 

- - , 2 , EY ^ - 2 , 3 , 

τοῖς τῇδε ϑορύβοις ἡτεειγμένος, eri τινὰς μὲν τῶν ἀφεστώτων 4vcí- 
/ , / 3 , - στατρον ztQOztéuW oc μετέτιεισεν, συνέμενον δὲ “λεξανδρῳ τρεῖς 

, 2 DE E c , ' , 
μυριάδες, xaxeivog ὥρμητο πιολεμεῖν. οὐτῶως ἔξεισιν πρὸς uy. 
ς , b cu 9 EY ΄, * NJ , » ὑτύήντων δὲ οἱ Ιουδαῖοι, xai συμβαλόντων περὶ τὸ Ivofvotov oooc 

, 3) - ^ V - xd 

μύριοι uiv ἀναιροῦνται, τὸ δὲ λοιπὸν πιλῆϑος ἐσχεδάσϑη φυγῇ. 
, ' , ΑΝ ^ 2 , , 

καὶ Γαβίνιος ἐλϑὼν εἰς Ἱεροσόλυμα τυρὸς τὸ ᾿ΑΙντιττάτρου βούλημα 

κατεστήσατο τὴν πολιτείαν. ἔνϑεν ὁρμήσας Ναβαταίων τὲ μάχῃ 
- ΄ 3 , L , 

χρατεῖ xoi Πιϑοιδάτην xol Ορσάνην φυγόντας ἐλ Πάρϑων χρύφα 
, ^ A , , 2 - 

μὲν dzézmeuWev, zagà δὲ τοῖς στρατιώταις ἔλεγεν αττοδρᾶγαι. 

$174 — Ant. Iud. XIV 91. 

PAMLVRCLatHegesippus I 21 p. 30. 

1 ἀριστοβούλου, λου ex Ao corr. A 2 παραδώσεωσ L 3 i. marg. 

ej VO γαβινίου A. δὲ LVR. 4 πτολεμαῖοσ, v suppl, oo ex o-corr. P 
ὃς] codd. Lat. ὃν Hudson χατῆγεν sic Αἴγυπτον] aegyptum petebat Lat 
κατῆγεν] χατῆρεν Destinon στρατείαν] Destinon στρατιὰν codd. militiae Lat 
6 γὰρ om. α 7 ὃ ἀντίπατροσ LVRC ταύτησ ῬΑ in ea parte Lat 8 τὰς 
om. A παρεῖναι) παρεᾶσαι MLVROC transmittere Lat παριέναι Niese 
9 δὲ LR 11 δὲ] et Lat ovv ex L. B. Hauerkamp τε Destinon 12 ὃ] ὃν ó P 
ὃν A!quamrem Lat 18 ὑπειγμένοσ OC! τοῖς-- ἠπειγμένος] hoc tumultu instante 

Lat ἐπὶ τινὰς μὲν] ἐπεὶ τινὰσ μὲν M ἐπί τινασ ve LVR! ἐπιτείνασ ve R?.— 14 παρέ- 

πεισε, l marg. yo μετέπεισε m. 2 V τρὶσ Ὁ 15 χἀχεῖνος] χἀχείνουσ ῬΑ χά- 
χεῖνος à  Niese; sed fort. ante οὕτως aliquid deest μάχην] τὴν μάχην € 
16 δ᾽ C oi om. AM οἱ ἰουδαίων 1 συμβαλὼν M Ἰταβύριον) 
bytabirium Lat 11 μυρίοι 1, 18 xot Γαβίνιος] γαβίνιοσ 08 Α' od --- 19 πολι- 
τείαν] et gabinius ad hierosolyma reuersus (id enim antipater uoluit) rempu- 
blicam eius composuit Lat ἐλθὼν, A9 i. ras. R 19 ναβοταίων 1, 
20 μηϑριδάτην Ὁ φυγόντας] φυγόντασ μὲν PM φυγόντας] perfugas aut 
profugas Lat 21 ἀπέπεμψεν] ἔπεμψε LVR τοϊστρατιώταισ A 

Q 

20. 
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) 7 , ^] - ν 720 , 

8. Kav τούτῳ Κράσσος αὐτῷ διάδοχος ἐλϑὼν ““αραλαμβάνει 
v , τ Ύ ' ) b EAT. , , » ^ P 

Συρίαν. οὗτος εἰς τὴν ἐπὶ Πάρϑους στρατείαν τόν τὲ ἄλλον τοῦ 
ς ^ - , ^ " : 

ἐν Ἱεροσολύμοις ναοῦ χρυσὸν τιάντα τιεριεῖλεν xol τὰ δισχίλια 
, Ἄ; r4 ) , , Y ' 32 , 

τάλαντα wocv, ὧν azéoyevo Πομττήιος. διαβὰς δὲ τὸν Εὐφράτην 
EAE Ej f^ c ν᾿ » " [4 ) - B ἡ 

αὐτός T€ ἀτιώλετο χαὶ ὃ στρατὸς αὑτοῦ, τιξρὶ ὧν οὐ νῦν χαιρὸς λέγειν. 

9. Πάρϑους δὲ μετὰ τὸν Κράσσον ἐτειδιαβαίνειν εἰς Συρίαν 
, 2 , - a , V , 

ὡρμημένους ἀγνέχοτιτεν Κάσσιος εἰς τὴν ἐτεαρχίαν διαφυγών. | zcept- 
, 2 3 2 , ' 7 , 

ποιησάμενος δὲ αὐτὴν ἐπὶ Ιουδαίους ἡτιξίγετο, χαὶ Ταριχέας μὲν 
ΠΝ — , 3 Y 2 y bts , ' 

ἑλὼν elg τρεῖς μυριάδας Ἰουδαίων ανδρατιοδίζεται, χτείνει δὲ χαὶ 
, ' ) T F^ ' 2 , e - 

Πειϑόλαον τοὺς -dowovofovÀov στασιαστὰς éziGvYLOTaYTO τοῦ 
, 5 , , 2 , , , A - 

φόνου δὲ ἣν σύμβουλος Αντίττατρος. τούτῳ γήμαντι γυναῖχα TOY 
, 2 -/ 7 , - , 

ἐχεισήμων e Τραβίας Κύτερον τοὔνομα τέσσαρες μὲν υἱεῖς γίνονται, 
, ' € " «EAS 2 c , Ξ 2 , ' 

Φασάηλος xai ὃ βασιλεὺς αὐϑις Ἡρώδης, πρὸς oig Τώσητιος χαὶ 
4, , , Pad , ^ Mw 

Φερώρας xai Σαλώμη ϑυγάτηρ. ἐξῳχειωμένος δὲ τοὺς ττανταχοῦ 
d , , , 2 , 

δυνατοὺς φιλίαις τὲ xai ξενίαις μάλιστα τιροσηγάγετο τὸν “ράβων 5 ͵ S 
" ' ^ 3 , 2) ^ ^ ^ M 3 , ^ 

βασιλέα διὰ τὴν ἐπιγαμβρίαν, χατυειδὴ τὸν πιρὸς τὸν «ριστόβουλον 
2 , , ' , , 

ἀνξέλετο ττόλεμον, ἐχείνῳ ταραχαταϑήχην ueuwev τὰ τέχνα.  Kao- 
^ M , ς , 32 ΖΕ ^ b , 3 ^ ^ 

σιος δὲ χατὰ συνϑήχας ἡσυχάζειν “λέξανδρον ἀναγχάσας ἐπὶ τὸν 
3 c , ΄ , 2 € 5 

Εὐφράτην ὑπτέστρειμεν Πάρϑους διαβαίνειν ἀνείρξων, περὶ ὧν ἕν 
ἑτέροις ἐροῦμεν. 

ἊΝ , - ^; , c ^ 

IX. 1. Καῖσαρ δὲ Πομπηίου xai τῆς συγχλήτου φυγόντων vaio 

$ 179 — Ant. Iud. XIV 105 sq. 

PAMLVRCLatHegesippus I 22 p. 31. 

1 i marg. :9' V χρᾶάσοσ A!V χρᾶσσοσ LV δὄδοχος ἐλθϑων — p. 44, 16 
Ἀντίγονος duo folia recentiore manu exarata L 2 στρατιὰν LVRC 
4 εἶρεν V! ἀπέσχε V δὲ] vs R 5 ov viv χαιρὸς] viv ov χκαιρὸσ 
V νῦν οὐχ ἔστιν (ἔστι L) χκαιρὸσ AL 6 χρᾶσσον AC χρᾶσον V ἐπι- 
βαίνεν Μ 7 χάσιοσ AML δδιεχφυγὼν Αἴ 8. δ᾽ Ὁ περιποιησάμενος 
δὲ αὐτὴν] eius autem fauore quaesito Lat Tovóctovo] ἰουδαίασ ALVR ἐου- 
δαίαν MOLat ἐπείγετο ALV! ταριχαίασ codd. 9 τρεῖς μυριάδας] τρισμυ- 
οἰουσ VR μυρίουσ C 10 Πειϑόλαον] πεισίλαον VRLat pitholaum Heg 

ἐπισυνιστάντα] ἐπιστομίσαντα, ἱ. marg. ἐπισυνιστάντα V 11 σύμβουλος] 
σύμμαχοσ L ἀντίπατροσ, litt. πα suppl. m. 2 — i. marg. x V 12 Κύπρον) 
Hudson χύπριν codd.LatHeg; cf. Ant. Iud. XIV 121 τέσσαρες] δ΄ PA 
υἱοὶ 1, γίγνονται Ο 18 αὖϑις om. Lat. iosippum Lat 11 χαὶ Σαλώμη] σαλώμη 
δὲ VR ἐξοιχειωμένοσ PA!C?. ἐξοιχειούμενοσ MLVR et ex corr. ἃ é&oc- 

χιομένοσ C! 1ὅ ξενιθισ C τὸν] τῶν PALVRC! τὸν vov M 16 ἐπιγαμ- 
βρείαν M. ἐπιγαμίαν LVRO fort. recte καὶ ἐπειδὴ VR πρὸς τὸν] πρὸσ 
VRC 11 ἀνείλετο] εἵλατο RV! εἵλετο V? ἐκείνω €x éxsivo corr. P 

χάσιοσ AML 19 ἐπέστρεψε L διαβαίνειν ἀνείρξων, litt. εἰν ἀν corr. ex 
&v eto exoP ἀνείρξων] ἀρείξων 1, ἐροῦμεν damnat Hudson 21 i. marg. 
χὰ VO 
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τὸν Ἰόνιον Ῥώμης xoi vOv ὅλων χρατήσας ἀνίησι uiv τῶν δεσμῶν 
τὸν ᾿Αριστόβουλον, παραδοὺς δ᾽ αὐτῷ δύο τάγματα χατὰ τάχος 
ἔπεμιψεν εἰς Συρίαν, ταύτην τὲ δᾳδίως ἑλτείσας xol τὰ σιερὶ τὴν 
Ἰουδαίαν Ó αὐτοῦ προσάξεσϑαι. φϑάνει δ᾽ ὃ φϑόνος xol τὴν 
᾿Αριστοβούλου προϑυμίαν xal τὰς Καίσαρος ἐλτείδας" φαρμάκῳ 
γοῦν ἀναιρεϑεὶς ὑπὸ τῶν τὰ Πομπηίου φρονούντων μέχρι z0AA00 
μὲν οὐδὲ ταφῆς ἐν τῇ πατρῴᾳ χώρᾳ μετεῖχεν, ἔχειτο δὲ μέλιτι 

συντηρούμενος ὃ γνεχρὸς αὐτοῦ, ἕως ὑπ᾿ ᾿Αντωγνίου Ἰουδαίοις ἐπέμ- 
φϑη τοῖς βασιλιχοῖς μνημείοις ἐνταφησόμενος. 

2. ᾿Αναιρεῖται δὲ xoi ὃ υἱὸς αὐτοῦ ᾿“4λέξανδρος στελέχει ὑττὸ 
Σχισίωνος ἐν ᾿ΑἸντιοχείᾳ Πομιτηίου τοῦτ᾽ ἐπιστείλαντος καὶ γενο- 

μένης γχατηγορίας τιρὸ τοῦ βήματος ὧν Ῥωμαίους ἔβλαψεν. τοὺς 
δ᾽ ἀδελφοὺς αὐτοῦ Πτολεμαῖος ὁ ΠΠενναίου παραλαβών, ὃς ἐχράτει 
τῆς ὑπὸ τῷ “Ἰιβάνῳ Χαλχίδος, Φιλιτιχείωνα τὸν υἱὸν ἐπ΄ αὐτοὺς 
εἰς ᾿Ασχάλωνα τιέμιστει. χἀχεῖνος ἀποσπάσας τῆς ᾿Αριστοβούλου 

γυναικὸς  dvríyovov xal τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα ἀνή- 
γαγεν. ἁλοὺς δ᾽ ἔρωτι γαμεῖ τὴν ἑτέραν χαὶ μετὰ ταῦτα ὑπὸ τοῦ 
γατρὸς δι᾿ αὐτὴν χτείνεται" γαμεῖ γὰρ Πτολεμαῖος τὴν “Αλεξάνδραν 
ἀγελὼν τὸν υἱὸν χαὶ διὰ τὸν γάμον χηδεμονιχώτερος αὐτὸς ἣν 
γερὸς τοὺς ἀδελφούς. 

3. ᾿Αντίπατρος δὲ μετὰ τὴν TIO QUA τελευτὴν μεταβὰς ἐϑὲ- 

odzevev Καίσαρα, χαἀπειδὴ ΠΠιϑριδάτης ὁ Περγαμηνὸς μεϑ᾽ ἧς 

$ 183 — Ant. Iud. XIV 123. 

PAMLVRCLatHegesippus I 22 p. 32. 

1 iov» V!R x«i] τε x«l ex cod. L, B. Hauerkamp 2 ἀριστό- 
βολον C δ om. P δὲ VR ΕΗ Pere Wr I TASA OS 4 δὲ 

AML προσάξασϑαι VR προσάξεσϑαι O δὲ AMLVRC 6 γοῦν] yao L 
uiv πολλοῦ ἰγ. ΝᾺ 7 τῇ om.C δὲ] δὲ (δ᾽ Ο) ἐν VRC μέλιτῃ μελίτη V 
10 ἀναιρεῖται, αἱ ante o i. ras. αὶ ἊἌλέξανδρος om. C πελέχει eX πέλεκι 
corr. P πέλυχι VR 11 σχηπίωνοσ PAMLV! rovro VR 12 πρὸ] 

zo00 V! ὧν] ὧν, supra v suppl. ut uid. ὃν V 18 δ᾽ om. MVRO μινναίου 
MVR μημναίου O manaei Lat Miwvatog Hudson παραλαβὼν] captis Lat 
ἐχράτει — 14. Χαλκίδος] qui apud calcida sub libano morabatur Lat 
14 φιλιππίονα P 10 ἀνῆγεν 17 δὲ ΝᾺ, ἑτέραν] PAHeg νεωτέραν (νεωτέ 
i. ras. 3 litt, M) MLVRCLat ταῦϑ᾽ € 18 δι᾿ αὐτὴν] om. M ob eamque 
causam Lat χτείνεται δι᾿ αὐτὴν tr. VR γὰρ] δὲ Destinon τὴν om. 
AML ἀλεξάνόρου R 19 αὐτὸς s. P ἦν αὐτὸς tr. Hauerkamp 20 τοὺσ 
αὐτῆσ ἀδελφοὺσ VROC τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῆσ L 21 i. marg. χβ VO τὴν] 
τὴν tov AL μεταβὰς] διαβὰσ M, om. Lat 22 χαὶ ἐπειδὴ VR χάπει- 
δήπερ O περγαμινὸσ PV! 
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ἣγεν im^ Αἴγυπτον δυνάμεως εἰργόμενος τῶν χατὰ τὸ Πηλούσιον 
ἐμβολῶν ἐν ᾿ΑΙσκάλωνι χατείχετο, τούς ve Mofa ξένος ὧν ἔσεισεν 
ἐπειχουρῆσαι καὶ αὐτὸς ἧχεν ἄγων Ιουδαίων εἰς τρισχιλίους ὁπλίτας. 
γεαρώρμησεν δὲ xoi τοὺς ἐν Συρίᾳ δυνατοὺς ἐπὶ τὴν βοήϑειαν τόν 
τε ἔποιχον τοῦ «“ΤἸιβάνου Πτολεμαῖον xai Ιάμβλιχον, δι᾿ οὖς αἱ 
ταύτῃ πόλεις ἑτοίμως συνεφήινψαντο τοῦ στολέμου. χαὶ ϑαρρῶν ἤδη 
ΠηΠιϑριδάτης τῇ πιροσγενομένῃ δι᾿ ᾿Αντίπατρον ἰσχύι πρὸς τὸ Πη- 
λούσιον ἐξελαύνει κωλυόμενός τε διελϑεῖν ἐπιολιόρχει τὴν πόλιν. 

γίνεται δὲ xav τῇ τιροσβολῇ διασημότατος ᾿ΑἸντίστατρος" τὸ γὰρ xav. 
αὐτὸν μέρος τοῦ τείχους διαρρήξας τιρῶτος εἰσετιήδησεν εἰς τὴν 
σιόλιν μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ. 

4. Καὶ τὸ Πηλούσιον μὲν ἑάλω, πιρόσω δ᾽ αὐτὸν ἰόντα εἶργον 
αὖϑις οἱ τὴν Ὀνίου προσαγορευομένην χώραν κατέχοντες" ἦσαν δὲ 
Ἰουδαῖοι Αἰγύπτιοι. τούτους ᾿Αντίγπτατρος οὐ μόνον μὴ κωλύειν 
ἔπεισεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπειτήδεια τῇ δυνάμει τταρασχεῖν᾽" ὅϑεν οὐδὲ οἱ 
xarà ΠΠέμφιν ἔτι εἰς χεῖρας ἤλϑον, ἑχούσιοι δὲ τιροσέϑεντο ΠΠιϑρι- 
δάτῃ. χἀχεῖνος ἤδη τὸ 4έλτα τιεριελϑὼν συνέβαλλεν τοῖς λοιποῖς 

Αἰγυτιτίοις εἰς μάχην χατὰ χῶρον, ὃς Ιουδαίων στρατόττιεδον καλεῖ- 

ται. χινδυνεύοντα δ᾽ αὐτὸν ἐν τῇ παρατάξει σὺν ὅλῳ τῷ δεξιῷ 
χέρατι ῥύεται ττεριελϑὼν ᾿ΑΙἸντίπατρος παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τοῦ στοτα- 

$ 187 — Ant. Iud. XIV 125. 

PAMLVRCLatHegesippus I 23 p. 34. 

1 ἐπ᾽ αἰγύπτου M. εἰσ αἴγυπτον VR εἱργόμενοσ ἃ τῶν] ex τὸν 
corr. A ὑπὸ τῶν C 2 ἀσχαλῶνι PA! 3 ἐουδαίουσ LVR 4 παρύρ- 
puos C! τῶν τε ἐποίχων Aldrich — 5 c' C Πτολεμαῖον S. P χαὶ 
Ἰάμβλιχον om. ἢ Ἰάμβλιχον] ἰάμβλιχον καὶ πτολεμαῖον V iamblicum et pto- 
lomeum cod. Vat. Lat iamblicum et Ptolomaeum alterum Heg; cf. Ant. Iud. 
XIV 129 ὁ συνεφήπτοντο L ϑαρρῶν)] καϑορῶν C 1 προσγινομένη LV 
8 διελθεῖν] ἐξελθεῖν VR διεξελθεῖν O transire Lat 9 δὲ om. V διασημώ- 

τατοσ À χαϑ' ἑαυτὸν (αὑτὸν C) VRC. 12 τὸ om. VRC πρόσω — 14 Αἰγύπ- 
τιοι] ulterius autem eos progredi non sinebant iudaei aegypti terrarum incolae 
quae appellantur onium Lat δὲ VR αὐτὸν ἰόντα] PAMLat αὐτοὺσ ἐἰόντασ 
LVRC εἶργον PA 13 Ὀνίου] ὄνιον PAL et ut uid. Lat oniae Heg 
ἦσαν δ᾽ solito angustius scripsit M, om. VR 14 Αἰγύπτιοῇ PALatHeg ze 

αἰγύπτιοι MLVRC τούτους] τούτουσ δὲ VR χωλύων € 19 τάπι- 
τήδεια C οὐδ᾽ VC 16 χατὰ τὴν μέμφιν ed. pr. εἰσ χεῖρασ ἤἦλϑον ἔτι 
ἜΡΟΝ, προέϑεντο C! 17 τὸ -- περιελθὼν] loco illo peragrato Lat 
«sgitA9ov] περιελὼν L συνέβαλλεν] συνέλαβε L συμβάλλει VR 18 Αἰγυπ- 

τίοις] αἰγυπτίοισ κατὰ τὴν C! χῶρᾶν, 5. m. 2 V 109 χινδυνεύοντα — 20 ποτα- 
μοῦ] (mithridates —) paene eatinctus foret, nisi antipater uidens totum — dez- 
trum cornu ab hoste urgeri, ex alia quoque parte includi flumine, — irruisset 

4 cornu sinistro Heg δὲ VRC συνόλω P! 
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-7. - Mj Η 2 c ' 3. ΄, * * » , 1237 

μοῦ" τῶν γὰρ xa) ἑαυτὸν ἐχράτει τὸ λαιὸν ἔχων χέρας" ἔπειτα 
" - 3 

χιροστιεσὼν τοῖς διώχουσι Π]ιϑριδάτην ἀτιέχτεινεν στολλοὺς χαὶ 

μέχρι τοσούτου τοὺς χαταλειτιομένους ἐδίωξεν ὡς xol τὸ στρατό- 
y 2 » € AT 3 , - , ᾿ 

χεεδον αὐτῶν ἑλεῖν. ὀγδοήχοντα δὲ μόνους τῶν ἰδίων ἀπέβαλεν, 
^ , 3 ^ - * 32 ; ^ ? 3 ^ 

καὶ ΠΠιϑριδάτης ἕν τῇ τροττῇ περὶ οχταχοσίους. σωϑεὶς ὃ αὑτὸς 
2) 2 , , 2 , , s , - 9 

zt«Q ἑληείδα μάρτυς ἀβάσχανος γίνεται πρὸς Καίσαρα vov Αντι- 

σεάτρου χατορϑωμάτων. 
ς , ' * - ΄ - , 

5. Ὁ δὲ τότε uiv τὸν ἄνδρα τοῖς ἐπαίνοις xol ταῖς ἐλτείσιν 
c 3 - , , τ “- ΄ 

εἰς τοὺς ὑπτὲρ αὐτοῦ χινδύνους ἐπέρρωσεν, ἐν oig πεᾶσιν παραβολώ- 
E , » 3 cr 

τατος ἀγωνιστὴς γενόμενος xai ττολλὰ τρωϑεὶς éq ὅλου σχεδὸν 
e Y B ' re - 3 » 3 

τοῦ σώματος εἶχεν τὰ σημεῖα τῆς ἀρετῆς. αὐὖὐϑις δὲ καταστησάμενος 
^ ^ ς Ἂν , ; 

τὰ χατὰ τὴν iyvzvoY ὡς ἐπτανῆχεν εἰς Συρίαν, ττολιτείᾳ τε αὐτὸν 
-ς H 2 , 2 - 5f -“ 

τῇ Ῥωμαίων ἐδωρήσατο xci αἀτελείᾳ τῆς ve ἀλλης τιμῆς καὶ φιλο- 
, [qJ ΄ Ἂ 3 , SN 2 , 3 

φρονήσεως ἕνεχεν ζηλωτὸν ἐποίησεν xai τὴν ἀρχιερωσύνην δὲ δὲ 
€ 7 - 

αὐτὸν ἐτιεχύρωσεν Yoxavg. 
2 3) ' y 3 Ὁ ' 

X. 1. Kav' αὐτὸ δὲ xol vvíyovog ὃ ᾿Αριστοβούλου τερὸς τὸν 
' , y 3 , - - 

Καίσαρα παρὼν γίνεται “ταραδόξως ΑἸντιτεάτρῳ μείζονος τιροχοτεῆς 
3 V7 - , 

αἴτιος δέον γὰρ αἀποδύρεσθαι τιερὶ τοῦ srtavQÓGg τιξφαρμάχϑαι 
δοχοῦντος ἐχ τῶν zgóc Πομπήιον διαφορῶν xai ττερὶ τἀδελφοῦ 

τ 2 ΄ , 
τὴν Σχιστίωνος ὠμότητα μέμφεσϑαι xal μηδὲν εἰς τὸν ἔλεον zaga- 

Pe f € , 7 - 3 ΄ 

μῖξαι φϑονερὸν πιάϑος, ὃ δὲ ἐπὶ τούτοις Ὑρχανοῦ χαὶ Ἵντιπτάτρου 
, € ΄ - 3 

χατηγόρει πιαρελϑών, ὡς τεαρανομώτατα μὲν αὐτὸν μετὰ τῶν αδελ- 
ἘΣ 2 , - 5 e 435 N 

φῶν πάσης ἀπτελαύνοιεν τῆς πατρίου γῆς, πολλὰ δ᾽ εἰς τὸ ἔϑνος 
΄ 3M nz M 

αὐτοὶ διὰ χόρον ἐξυβροίζοιεν, xal ὅτι τὴν εἰς .diyvzvov συμμαχέαν 

8 192 — Ant. Iud. XIV 133. 

PAMLVRCLatHegesippus I 24 p. 35 Suidas s. ἀβάσχανος. 
2 μιϑριδάτην, v i. ras. m. 1 A μιϑριδάτησ L ἀπέχτεινε»] ἀπεχτείνετο 

C! ἀπέχτεινε τε C? VR 3 τοσούτους tovc] tocovtovo R τοσούτου", eras. 
ΟΝ, χαταλιπομένουσ ῬΊΑ χαταλειπόμενοσ V*R 4 ὀγδοήχοντα] π 
PA ἐδίων] ἐουδαίων ἃ 5 τροπῇ] πρώτη P cum fugeret Lat δὲ VR 
αὐτὸς om. Lat 6 ἐλπίδασ C μάρτυς — í κατορϑωμάτων laudat Suid 
τῶν] τὸν MV1C! 9 ὑπὲρ om. L ἑαυτοῦ AMLVRC παραβο-λότατοσ, 
eras. v P 10 ἐφ᾽ χαϑ᾽ V Hudson 12 χατὰ] περὶ VR óc om. P 

Συρίαν] τὴν ovolav V. αὐτὸν, ὃ ex ὦ corr. VO 18 ἐδωρήσατο] PAMLLat 
et i. marg. V ἐτίμησε VRC et ut uid. Heg — 16 ὁ] redit manus antiqua L 
18 γὰρ] γοῦν LVRC ἀποδύρασϑαι LVR 19 doxobvroc, c i. ras. A 
xol] 7 V tov ἀδελφοῦ LVRC 20 σχηπίωνοσ PAMLR et ex corr. V 
παραμίξαι, utrumque « i. ras. m. 2 V 31 0" C 22 χατηγορεῖ L μὲν 
om. P 23 ἀπελαύγοιε -, eras. p» P πάσης om. Lat πατρίου] πατρώου 

LR πατρ- ὠου V δὲ LVR 24 διὰ x0gov om. M oti] διότι LVR 
συμμαχίαν, v i. ras. maiore À 
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ovx it εὐνοίᾳ αὐτῷ τιέμψειαν, ἀλλὰ χατὰ δέος τῶν τιάλαι ÓLoqo- 
ρῶν xci τὴν τιρὸς τὸν Πομττήιον φιλίαν ἀτεοσχευαζόμενοι. 

2. Πρὸς ταῦτα ὃ ᾿ΑἸντίπατρος ἀτιορρίψνας τὴν ἐσθῆτα το 
τυλῆϑος ἐπεδείκνυεν τῶν τραυμάτων, xai ττερὶ μὲν τῆς εἰς Καίσαρα 
εὐνοίας ovx ἔφη λόγου δεῖν αὐτῷ" χεχραγέναι γὰρ τὸ σῶμα σιω- 
πῶντορ" ᾿Αντιγόνου δὲ ϑαυμάζειν τὴν τόλμαν, ei ττολεμίου Ῥωμαίων 
υἱὸς ὧν χαὶ Ῥωμαίων δρατιέτου xai τὸ γεωτεροποιὸς εἶναι χαὶ 
στασιώδης αὐτὸς IUe OIN ἔχων, σπταρὰ τῷ Ῥωμαίων ἡγεμόνι χατη- 

γορεῖν ἐπειχεχείρηχεν ἑτέρων xal πειρᾶται τυχεῖν ἀγαϑοῦ τινος, δέον 
ἀγαπᾶν ὅτι ζῇ" xoi γὰρ. νῦν ἐφίεσϑαι πραγμάτων οὐ τοσοῦτον δι᾽ 
ἀπορίαν, ἀλλ᾽ ἵνα Ἰουδαίους διαστασιάσῃ :ταρελϑὼν xal χρήσηται 
χατὰ τῶν δόντων ταῖς ἀφορμαῖς. 

9. Τούτων Καῖσαρ ἀκούσας Ὑρχανὸν μὲν ἀξιώτερον τῆς ἀρχιε- 
ρωσύνης ἀπεφήνατο, ᾿Αντιτάτρῳ δὲ δυναστείας αἵρεσιν ἔδωχεν. ὃ 
δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμήσαντι τὸ μέτρον τῆς τιμῆς ϑέμενος πάσης ἐσίτρο- 
7t0G Ἰουδαίας ἀτιοδείχνυται χαὶ προσεπετυγχάνξι τὰ τείχη τῆς 
σιατρίδος ἀναχτίσαι κατεστραμμένα. τὰς μὲν δὴ τιμὰς ταύτας 
Καῖσαρ ἐπέστελλεν ἐν τῷ Καπετωλίῳ χαραχϑῆναι τῆς τε αὐτοῦ 
δικαιοσύνης σημεῖον χαὶ τῆς τανδρὸς ἐσομένας ἀρετῆς. 

4. ᾿Αντίπατρος δὲ Καίσαρα τειροττέμιμας ἐχ τῆς Συρίας εἰς Ἰου- 
δαίαν ὑττέστρειμεν. καὶ πιρῶτον μὲν τὸ τεῖχος ἀνεδείματο τῆς 
πατρίδος ὑττὸ ἸΠομττηίου χατεστραμμένον xol τοὺς ἀνὰ τὴν χώραν 
ϑορύβους ἐπιὼν κατέστελλεν, ἀπειλητὴς ἅμα xol σύμβουλος ὧν 
ἑχάστοις, ὅτι τὰ μὲν Ὑρχανοῦ φρονοῦντες iv ὄλβῳ καὶ xa9^ ἧσυ- 

$8 196 — Ant. Iud. XIV 140. 

PAMLVRCLatHegesippus I 25 p. 80. 

1 ἐπ᾿ εὐνοίασ A ἐξ εὐνοίασ Ο ἀπ᾿ εὐνοίας Niese αὐτῷ] αὐτῶν LVR ipsi 

caesari Lat διαφορῶν] διαφόρων LRO 2 τὸν om. MLVR zov L 
ὑποσχευαζόμενοι LVRC 83. ταῦτ᾽ M. ταῦϑ᾽ C τὴν om. 1, 6 z] εἰσ Rt! 
7 dv] ἦν LVR! τὸ ex τοῦ corr. Α 8 αὐτὸσ, ci.ras. m. 2 Β τῷ] τῶν L 
9 πειρᾶται τυχεῖν] παρατυχεῖν 118, 10 δι᾽ κατὰ LVR fort. recte 11 ἀλλ᾽ — 
12 ἀφορμαῖς] sed ut in eos qui se dedissent. iudaeorum | seditiones accenderet 

Lat διαστασιάσει 118, γχρήσητε C — 12 dgoguao C 13 $oxavov, i. marg. 
ye ὑρχανὸν m. 2 V τῆσ ἱερωσύνησ À τὴν ἀρχιερωσύνην V 15 δὲ ἐπὶ 
LVR τῷ] τῶ- τὸ O! τιμήσοντι Destinon πάσης om. Lat 11 χα- 
τεστρεμμένα R 18 ἐπέστελεν ἃ ἀπέστελλεν ed. pr. χαπιτωλίω C 19 τοῦ 
ἀνδρὸσ᾽ PLVR antipatri Lat ἐσομένας ἀρετῆς] Niese Hermes XI 471 ἐσο- 
μένησ ἀρετῆσ ΡΑὲ ἐσόμενον ἀρετῆσ MC ἀρετῆσ ἐσόμενον (ἐσόμεμενον V) LVR 
1. marg. xy VC 20 ἀντίπατρον (v finale i. ras. m. 2) δὲ χαῖσαρ KR ἀπο- 
πέμψασ (oi.ras.m.2) R tic] ὡσ εἰσ τὴν LR. ὡσ εἰσ V; uide Ant. XIV 156 
21 x«i om. LVR 24 Ori] ὅτι οἱ P 
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χίαν βιώσονται τῶν τὲ ἰδίων χτημάτων καὶ χοινῆς εἰρήνης ἀπο- 

λαύοντες᾽ εἰ δὲ πείϑοιντο ταῖς ψυχραῖς ἐληείσιν τῶν γεωτερίξειν 

ἐτεὶ χέρδεσιν οἰχείοις ἐθελόντων, ὡς αὐτόν T€ πειράσουσιν ἀντὶ 

κηδεμόνος δεσπότην καὶ Ὑρχαγὸν ἀντὶ βασιλέως τύραννον, Ῥωμαίους 

y& μὴν xal Καίσαρα πολεμίους ἀνϑ' ἡγεμόνων xci φίλων" οὐ γὰρ 

ἀνέξεσθαι μετακχινούμενον ἐχ τῆρ ἀρχῆς ὃν αὐτοὶ ΠΟΤ ΤΉ pun ἅμα 

δὲ ταῦτα λέγων xci δι᾿ αὑτοῦ καϑίστατο τὴν χώραν ὁρῶν τὸν 

Ὑρχαγὸν νωϑῆ ve καὶ βασιλείας ἀτονώτερον. Φασάηλον μὲν δὴ 

τῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον Ἱεροσολύμων χαὶ τῶν πέριξ στρατη- 

γὸν χαϑίστησιν, τὸν δὲ μετ᾽ αὐτὸν Ἡρώδην ἐπὶ τοῖς ἴσοις ἔστειλεν 

εἰς Γαλιλαίαν κομιδῇ γέον. 
5. Ὁ δὲ ὧν φύσει δραστήριος ὕλην εὐϑέως εὑρίσκει τῷ φρο- 

γήματι. χαταλαβὼν οὖν Ἐζεχίαν τὸν ἀρχιλῃστὴν τὰ προσεχῆ τῇ 

Συρίᾳ χατατρέχοντα μετὰ μεγίστου στίφους αὐτόν τὲ συλλαβὼν 

ἀποχτείνει xol τιολλοὺς τῶν λῃστῶν. 0 δὴ μάλιστα τοῖς Σύροις 

ἡγεῖτο κεχαρισμένον" ὑμνεῖτο γοῦν ἀνά τὲ τὰς κώμας χαὶ ἐν ταῖς 

7tÓ 460 LY Ἡρώδης ὡς εἰρήνην αὐτοῖς χαὶ τὰς χτήσεις ἀνασεσωχώς. 

γίνεται δ᾽ ἐκ τούτου xal Σέξτῳ Καίσαρι γνώριμος ὄντι συγγενεῖ 

τοῦ μεγάλου Καίσαρος χαὶ διοιχοῦντι τὴν Συρίαν. πρὸς δὲ 

$ 201 — Ant. Iud. XIV 157. 

PAMLVRCLatHegesippus I 25 p. 38. 

1 ἀπολαύοντες! potituri Lat ἀπολαύσονται Cocceji et cod. Voss. teste 
Hauerkampo 8 cc om. MLVRO et fort. Lat 6 ἅμα] quamuis Lat — "i zal 
om. LVRO δι᾿ ex corr. M  acov] αὐτοῦ PAM ξανυτοῦ LVROC se Lat 
8 vo95)] νωϑήν LRV? segniorem Lat ἀτονώτερον] litt. zo eras. uid. A ἀνώ- 
τερὸν ΓΗ κατώτερον V yo ἀτονώτερον ] marg. V et m. 2) 9 τῶν] 

τὸν R! 10 μετ᾽ αὐτὸν] μετὰ τὸν L 11 Γαλιλαίαν] τὴν γαλιλαίαν 

LVR χομιδὴ P!AM 12 τῳ] τὸ C! 13 χαταλαβὼν ovv] καὶ καταλαβὼν 
Bekker χαταλαβὼν yovv Destinon τῇ Συρίᾳ] tgo ovoíao C τὴ στρατιᾶι 
LVR, i. marg. συρία m. 2 L yo κατατρέχοντα ἐν συρία V 14 χατατρέ- 

χουν) το τοὺ: τα, ov uid. corr. V χατατατρέχοντα C τε om. P συλ- 

λαβὼν — 15 λῃστῶν) συλλαμβάνει καὶ πολλοὺσ τῶν ληστῶν σὺν αὐτῶι ἀποκχ- 

τένει V. 15 ἀποχταίνει P! ἀποκχταίνει A. ἀποχτέννει MO. ἀποκτένει LVR et ex 

corr. P 10 ἡγεῖτο] χατώρϑωχε LVRC? χατόρϑωχε C! fuit Lat ἐγένετο Desti- 

non uero, eras. v V «e om. C 17 oc — ἀνασεσωχώς] ueluti per eum 

pace reddita et possessionibus restitutis Lat quasi qui pacem et quietem publi- 

cam multo post (uie reformauisset Heg ὡς εἰρήνην αὐτοῖς] PAM et ex 

corr. ΤΠ, óc εἰσ εἰρήνην αὐτοὺσ L'R oo εἰσ ἡρήνην αὐτοὺσ παρὼν (παρὼν 
expunctum) V ὡς εἰσ εἰρήνην αὐτοῖσ πάρων O 18 δὲ ΠΥ σέξστω M 

19 xai om. LR 
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^ 2 ^ "EJ - νη ^ A 2 , τὸν ἀδελφὸν εὐδοχιμοῦντα καὶ Φασάηλος ἐφιλοτιμεῖτο τὴν ἀγαϑὴν ἔριν 
-.€ Ὶ 7 2 , , ) c - τοὺς ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις εὐνουστέρους χκαϑιστάμενος χαὶ ÓL αὑτοῦ 

F^ a ^ 7 η ^ Σ , μὲν ἔχων τὴν τιόλιν μηδὲν δὲ ἀτιειροχάλως εἰς τὴν ἐξουσίαν ἐξυ- 
n - E , , 3 - 9! βροίζων. ἐντεῦϑεν «Ἀντιπάτρῳ θεραπεία τε ἦν ix τοῦ ἔϑνους βασι- 

, d , -" c 3 2 M λικὴ χαὶ τιμαὶ σταρὰ πτάντων ὡς δεσπότῃ τῶν ὅλων" οὐ μὴν αὐτὸς 
- Co Pl E , , , τῆς τερὸς "Yoxavóv εὐνοίας ἢ :εἰστεώς τι μετεχίνησεν. 

, ) ) 7 , LN EPA AP 6. L4umyavov δ᾽ iv εὐτιραγίαις φϑόνον διαφυγεῖν. Ὑρχανὸς 
- » 3 ^ € - 1 ^ JP 4 “- , yovv 101 μὲν xal xa9^ ἑαυτὸν ἡσυχῆ πρὸς τὸ χλέος τῶν γνεαγίσχων 

2 , , ^ 3 , uec ^V I, , ^ , ἐδάχγετο, μάλιστα δὲ ἐλύπει τὰ ΤΙρώδου χατορϑώματα xal χήρυ- 
* 3 ἡ ἢ - 3 3 ci - ΄ ^^ * δὲ χες ἑπεαλληλοι της χαϑ' ἕχαστον εὐδοξίας 7εροστρέχογτες 7τολλοὶ [ &] 

e -: ; / NU ΤῊ e UN ΩΝ ' E e τῶν ἕν τοῖς βασιλείοις βασχάνων ἠρέϑιζον, οἷς ἢ τὸ τῶν παίδων » E] ; ; ZW. cL 3 , ἢ τὸ Αντιτιάτρου σωφρονιχὸν τιροσίστατο. λέγοντες ὡς ᾿ΑἸντιτιάτρῳ 
A - 2 - , - , pt 27 «ci τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τταραχωρήσας τῶν τιραγμάτων χαϑέζοιτο τοῖ- 

γομα μόνον βασιλέως ἔχων ἔρημον ἐξουσίας. xci μέχρι τοῦ σιλανη- 
΄ ρος € Ἐν 2 ΄ὔ 2 v ' 2 , ϑήσεται χαϑ' ἑαυτοῦ βασιλεῖς ἐχειτρέφων; οὐδὲ γὰρ εἰρωνεύεσϑαι 

M bl , *5 Y , τὴν ἐπιτροπτὴν αὐτοὺς ἔτι, φανεροὺς δὲ εἶναι δεσπότας σεαρωσα- 
, - , V , , Ω € μένους éxeivoy, εἴ ye μήτε ἐντολὰς δόντος μήτε ἐχιιστείλαντος αὐτοῦ 

da D) , , 3 ΄, ^v c τοσούτους παρὰ τὸν τῶν Ἰουδαίων vóuov ἀνήρηχεν Ἡρώδης" ὅν, εἰ , S LOS NET, , Με NE c » μὴ βασιλεύς ἐστιν ἀλλ᾽ ἔτι ἰδιώτης, δεῖν inl δίκην ἴχειν ἀττοδώ- 
΄ 2 - τω , , , 2 ; σοντα λόγον αὐτῷ τε χαὶ τοῖς πατρίοις νόμοις, οἱ χτείγνειν ἀχρίτους 

2 - 

οὐχ ἐφιᾶσιν. 
, - t 2 ^ T. Τούτοις χατὰ μιχρὸν Ὑρχανὸς ἐξεχαίετο xoi τὴν ὀργὴν τελευ- 

- 2 ^25 2 , ΄ ' € ^v ς PN M c ταῖον ἔχρηξας ἕχκάλει χριϑησόμενον τὸν Ἡρώδην. ὃ δὲ χαὶ τοῦ 

$ 206 — Ant. Iud. XIV 161. 

PAMLVROLat Hegesippus I 26 p. 39. 
1 τὸν ἀδελφὸν εὐδοκιμοῦντα] fratris indolem Lat φασά - | ηλοσ L 

χαϑιστανόμενοσ LVR αὑτοῦ] αἰτοῦ PMRC δι᾿ αὑτοῦ om. Lat 
pO 4 ἐντεῦϑεν] ἔνϑεν AMLVRC ἣν post ἔθνους tr. LVR 
i marg. xó' VC ὅδ LV 9 δ᾽ ἐλύπει MLC? δὲ λύπει Οἱ τ᾿ 

ἐλύπει Destinon Ἡρώδου] PAMLat οὐ i. marg. m. 2 L φασαήλου LVRC 
10 προ-τρέχοντεσ, eras. o AC προτρέχοντεσ R πολλοὶ πολλοὺσ P δὲ 

seclusit Niese 11 ἠρέϑιζενΡ 12 σωφρονητιχὸνΥ προίστατο PMV προίστατο 
Α officiebat Lat 14 τοῦ] Destinon ποῦ codd. 15 ἐπιστρέφων C! 16 ἐπι- 
τροπὴν, πε suppl m.2 V αὐτοὺς] ex αὐτὸσ corr. A ex αὐτοῦ corr. V αὐτοῦ P 
φαναιροῦσ δ᾽ C παρωσομένουσγχοα͵αξ 18 z«g&,utrumque ci.rasm.2 V τῶν 
om. LVRO ἀνήρηχεν "- P ἀνηρηχέναι A ὅν] ὧν C? àv V!, i. marg. yo 
X19 godooovra] axodelcovrov ex ἀποδώσωντον corr. O 20 ἀχρί- 
tovc] L. Dindorf ἀχρίτωσ codd. 21 ἀφιᾶσιν L'!RC et ex corr. V 
22 τελευταῖον, v i. ras. m. 2 ἢ 23 ἐκρίξασ RC! 
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48 DE BELLO IUD. I. 210—214 (X 1 9) 

“ατρὸς τιαραιγοῦντος χαὶ τῶν ztQoyuatov διδόντων “ταρρησίαν 

ἀνήει φρουραῖς διαλαβὼν πρότερον τὴν [αλιλαίαν. ἤει δὲ μετὰ 

χαρτεροῦ στίφους, ὡς μήτε καταλύειν δόξειεν Ὑρχαγνὸν λαμιιρὰν 

ἄγων δύναμιν μήτε γυμνὸς ἐμπέσοι τῷ φϑόνῳ. “Σέξτος δὲ Καῖσαρ 

δείσας seg τῷ νεανίᾳ, μή τι παρὰ τοῖς ἐχϑροῖς ἀποληφϑεὶς zt), 

;éuztet τιρὸς "Yoxavóv τοὺς παραγγελοῦντας διαρρήδην ἀπολύειν 

Ἡρώδην τῆς φονιχῆς δίκης. ὃ δὲ καὶ ἄλλως ὡρμημένος, ἠγάττα 

γὰρ Ἡρώδην, ἀπτοψηφίζεται. 

8, Καὶ ὃς ὑπολαμβάνων ἄκοντος τοῦ βασιλέως διαφυγεῖν εἰς 

“Ἱαμασχὸν ἀνεχώρησεν πρὸς “Σέξτον σεαρασχευαζόμενος οὐδὲ αὖϑις 

ὑπαχοῦσαι καλοῦντι. χαὶ πάλιν οἱ πονηροὶ παρώξυνον τὸν Ὕρκα- 

vóv xov" ὀργήν τε οἴχεσϑαι τὸν Ἡρώδην λέγοντες xol πιαρεσχευασ- 

μένον xav αὐτοῦ" πιστεύων δ᾽ ὃ βασιλεὺς οὐχ εἶχεν O τι χρὴ ὁρᾶν, 

ὡς ἑώρα μείζονα τὸν διάφορον. ἐπεὶ δὲ ὑπὸ Σέξτου Καίσαρος 

στρατηγὸς ἀνεδείχϑη κοίλης Συρίας καὶ Σαμαρείας οὐ μόνον τὲ 

xcv εὔνοιαν τὴν ἐχ τοῦ ἔϑνους ἀλλὰ καὶ δυνάμει φοβερὸς ἦν, εἰς 

ἔσχατον δέους κατέπεσεν 'Yoxavóc, ὅσον οὔπω σιροσδοκῶν ἐπ αὐτὸν 

ὁρμήσειν μετὰ στρατιᾶς. 
9. Καὶ οὐ διήμαρτεν τῆς οἰήσεως" ὃ γὰρ Ἡρώδης κατ᾽ ὀργὴν 

τῆς περὶ τὴν δίχην ἀπειλῆς στρατιὰν ἀϑροίσας ἐπὶ Ἱεροσολύμων 

ἣγεν καταλύσων τὸν Ὑρχανόν. x&v ἔφϑη τοῦτο ποιήσας, εἶ μὴ 

προεξελϑόντες 0 τὲ πατὴρ xol ὃ ἀδελφὸς ἔχλασαν αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν 

& 210 --- Ant. Iud. XIV 109. 

PAMLVRCLatHegesippus I 26 p. 59. 

2 φρουραῖ-σ, eras. 0 V μετὰ χαρτεροῦ!] μετ᾽ ἀρχετοῦ Destinon; cf. 

Ant. XIV 169 3 λαμπρὰν] ἀδρὰν LVR ἀδρὰν CO plures Lat 4 ἐμπέσοι 

pateret. Lat σέξστοσ M 5 τῷ νεανίᾳ] τὸν νεανίαν C τούτου 

LVR- cz.ex τε corr. L.— coco, ic 1. ras. m. 2 V απο ει μη ον L ἀπολειφ- 

ϑεὶσ V παϑοιΐ 6 Ὑρκανὸν] τὸν ὑρχανὸν LVR.— 9 ἀποφυγεῖν V 

10 πρὸσ σέξτον, litt. c σέξ i. ras. L σέξστον M οὐδ᾽ C παρασχευαζό- 

μενος] paratus Lat proposito studio Heg παρεσχευασμένος Destinon 11 πα- 

ρώξυναν AMLVR τὸν om. LVRC 12 παρασχευασάμενον LV*R! zaga- 

σχευασμένον V* παρασχευασόμενον R? ut se — instrueret Lat 13 δὲ 

LVR 14 óc]foo A quoniam Lat ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ L'R σέξστου M 

15 χαὶ στρατηγὸσ AMV — χοίλης om. Lat ἀνεδείχϑη] declaratus esset herodes 

Lat 10 τὴν ἐκ om. € ἀλλὰ καὶ PAMCLat ἀλλ᾽ (ἀλλὰ R) ὅτι χαὶ LVR 

qr] putabatur Lat 17 Ὑρχανὸς om. AMLVRCLat 19 οἰχήσεωσ C! 

20 περὶ τὴν δίκην] ἐπὶ τῆι δίκης V 21 χατασυλῶν LR, i. marg. m. 2 

χαταλύσων 1, 32 συνεξελθϑόντεσ LVR pariter egressi Lat ó ante ἀδελφὸσ 

om. C ἔχλασαν repictum in A 
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παραχαλοῦντες xci αὐτὸν ἀπειλῇ zai avatáget μόνῃ μετρῆσαι τὴν 
ἄμυναν, φείσασϑαι δὲ τοῦ βασιλέως, ὑφ᾽ οὗ μέχρι PO δυνά- 
μεξως χυροῆλϑεν" δεῖν v6, εἶ χληϑεὶς ét δίχην χιαρώξυνται, χαὶ 

πδρὶ τῆς ἀφέσεως εὐχαριστεῖν χαὶ μὴ χερὸς μὲν τὸ σχυϑρωττὸν 

ἀγαντᾶν, περὶ δὲ τῆς σωτηρίας ἀχάριστον εἶναι. εἰ δὲ δὴ λογι- 
στέον εἴη xol ττολέμου ῥοπὰς βραβεύ εσϑαι Jug, zh éoy εἶναι τῆς 
στρατείας τὸ ἄδιχον. διὸ δὴ χαὶ τεερὶ τῆς νέχης οὐ χρὴ χατὰ σπᾶν 
εὔελτειν εἶναι, μέλλοντά ye συμβαλεῖν βασιλεῖ xol συντρόφῳ xoci 
τολλάχις μὲν εὐεργέτῃ, yahemq δὲ ovÓémove, ziv ὅσον πονηροῖς 
συμβούλοις χρώμενος ἐπισείσειεν αὐτῷ σχιὰν ἀδιχήματος. τιείϑε- 
ται τούτοις Ἡρώδης ὑπολαβὼν εἰς τὰς ἐλπίδας αὕταρχες εἶναι xai 

τὸ τὴν ἰσχὺν ἐτειδείξασϑαι τῷ ἔϑνει. 
10. Kev τούτῳ γίνεται zegl ᾿πάμειαν ταραχὴ Ῥωμαίων 

zal πόλεμος ἐμφύλιος, Καικιλίου μὲν Βάσσου διὰ τὴν eig Πομ- 
ztjtov εὔνοιαν δολοφονήσαντος “Σέξτον Καίσαρα xal τὴν ἐχείνου 
δύναμιν παραλαβόντος, τῶν δ᾽ ἄλλων Καίσαρος στρατηγῶν ini 
τιμωρίᾳ τοῦ φόνου μετὰ δυνάμξως συνελϑόντων. οἷς xol διὰ 
τὸν ἀνῃρημένον xci διὰ τὸν περιόντα Καίσαρα φίλους ὄντας 
ἀμφοτέρους 0 ᾿4ντίπατρος διὰ τῶν παίδων ἔπεμιψεν συμμα- 
χίαν. μηχυνομένου δὲ τοῦ πολέμου lMobgxoc μὲν ἀττὸ τῆς ᾿Ιταλίας 

$ 214 — Ant. Iud. XIV 181. 8 216-- Ant. Iud. XIV 268. 

PAMLVRCLatHegesippus 1 26 p. 40. 

1 xci] om. VC et Lat ἀνατάσε!] CO indignatione Lat ἀναστάσει 
PAMLVRHeg μετρήσει 1 2 ὑφ᾽ ὦ PAC ἐφ᾽ ὦ M sub quo LatHeg 
3 émi, Li. ras. maiore m. 2 V 4 καὶ μὴ μὴ PAMLVR neue Lat ὅ εἰ 
δὲ — "i ἄδικον] quod si etiam momenta bellorum reputanda uiderentur, éni- 
quitatem 1ilitiae consideraret Lat δὴ] δεῖ 1, ὁ 989, πλέον εἶναι] ϑεωρητέον 
εἶναι PAMLR ϑεῶ πλεῖον εἶναι VO yo βραβεύεσϑαι ϑεωρητέον 1. marg. m. 2 V 
τῷ ϑεῷ ϑεωρητέον εἶναι Aldrichius; cfr. Ant. Iud. XIV 159 7 στρατείας] 
Destinon στρατιᾶσ codd. περὶ τὸ περὶ ΒΒ χρὴ] zogvo: LVRC κατὰ 
πᾶν] κατὰ πάντα P xe9' ἅπαν Μ 8 γε] Bekker τε codd. συμβάλειν C 
συμβάλλειν LVR βασιλεῖ] om. R i. marg. suppl. m. 2 L 9 χαλεπῶ-1, 
χαλεπῶσ ER οὐδένποτε ΩΝ 10 χρώμενον PL?V 11 litt. λαβὼν — εἶναι 
«cl om. R ὑπολαβὼν — 12 Lüva] qui speratis putauerat posse sufficere 
suasque uires demonstrare nationi Lat 12 τὸ] τῶ PA! τὸ ex τα aut τω 

corr. L ἔθνει, εἰ i. vas. A 13 i. marg. χε VC περὶ πρὸσ P 
ἀπάμεια -ν A 14 Παικιλίου)] Dindorf χεχελλίου PAM χικιλίου LVE 

κεχιλλίου C caecilius Lat Heg βάδου PA 15 σέξστον M 16 δὲ 
LVR post ἐπὲ ras. 2—3 litt. A 11 μετὰ δυνάμεως συνελϑόντων»] βάσσω 
συμβαλόντων ( (ovuBaA | λόντων M) μετὰ πάσης τῆσ δυνάμεωσ PAMO (quoniam) 

cunctis uiribus bassum petebant Lat; cf. Ant. Iud. XIV 205 20 Movozoc] 

μάρχοσ MLVRCLat 
Iosephus VI. 4 
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δ0 DE BELLO IUD. I 217—222 (X 10. XI 1. 2) 

Σέξτου τεαραγίνεται διάδοχος, Xl. 1. συνίσταται δὲ Ῥωμαίοις 
χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν ὃ μέγας ττόλεμος Κασσίου xai Βρούτου 
xvewvayvoy δόλῳ Καίσαρα κατασχόντα τὴν ἀρχὴν im^ ἔτη τρία καὶ 
μῆνας ἕτιτά. μεγίστου δ᾽ ἐπὶ τῷ φόνῳ γενομένου χινήματος xoi 
διαστασιασϑέντων τῶν δυνατῶν ἕχαστος ἐλτείσιν οἰχείαις ἐχώρει 
γερὸς ὃ συμφέρειν ὑπελάμβανεν, καὶ δὴ xai Κάσσιος εἰς Συρίαν 
χαταληιϊψόμενος τὰς περὶ ᾿πάμειαν δυνάμεις. ἔνϑα Βάσσῳ cc 

IMovoxov xai τὰ διεστῶτα τάγματα διαλλάξας ἐλευϑεροῖ μὲν ᾿Α1πιά- 
μειαν τῆς πολιορχίας, ἡγούμενος δ᾽ αὐτὸς τῆς στρατιᾶς ἐπήξι 
φορολογῶν τὰς πόλεις xai ztagà δύναμιν τὰς εἰσπράξεις ποιούμενος. 

2. Κελευσϑὲν δὲ xoi Ἰουδαίοις εἰσενεγχεῖν ἑτιταχόσια τάλαντα 

δείσας ᾿Αντίτιατρος τὴν ἀτιξιλὴν τοῦ Κασσίου τοῖς τε υἱοῖς διεῖλεν 
εἰστιράττειν τὰ χρήματα χαί τισιν ἄλλοις τῶν ἐπιτηδείων χατὰ 
τάχος, ἐν oic xci Π͵αλίχῳ τινὶ τῶν διαφόρων" οὕτως ἤπειγεν 
ἢ ἀνάγχη. πρῶτος δ᾽ ἀτπιεμειλίξατο Κάσσιον Ἡρώδης τὴν ἑξαυτοῦ 

μοῖραν ix τῆς Γαλιλαίας χομίσας ἑχατὸν τάλαντα xol διὰ τοῦτο 
ἐν τοῖς μάλιστα φίλος ἢν. τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς βραδυτῆτα xaxícac 

αὐταῖς ἐθυμοῦτο ταῖς σιόλεσιν. Γόφνα γοῦν xal ᾿Α΄μμαοῦν xol δύο 
ἑτέρας τῶν ταττεινοτέρων ἐξανδραττοδισάμενος ἐχώρει μὲν ὡς xal 
IMáAuov ἀναιρήσων, ὅτι μὴ στιξεύσας εἰσέπραξεν, ἐπέσχεν δὲ τὴν 
τούτου χαὶ τὴν τῶν ἄλλων τιόλεων αἀτώλειαν ᾿ΑΤντέπτατρος ταχέως 
ἑχατὸν ταλάντοις ϑερατιεύσας ΙΚασσιον. 

$ 218 — Ant. Iud. XIV 210. 

PAMLVRCLatHegesippus I 27 p. 40. 
1 Σέξτου] σέξστου M. oé&cov LVRC «vrl χασσίου P ἀντὲ χεστίου ἃ an- 

listii Lat fort. recte (uide Cass. Dio 47, 27. Drumann hist. Rom. II 127) «vci Xé&- 
tovDestinon 2 χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν] καὶ κατὰ τὸν καιρὸν C eodem tempore 

Lat PE ó μέγασ (corr. m. 2) tr. V μέγας om. Lat 3 zvzwavco») 
zielvavtoo LVR. ἄφνω χτεινάντων PAMC ἐπὶ LVR 4 ἑπτὰ .- (eras. 
uid. )) P — usylovo Ο' 0$ LVR.— 6 zal δὴ xol] PA xal δὴ «s ML?*VRC 
xal διῆκε L! itaque cassius (syriam) petit Lat εἰσ συρίαν, o Gi. ras. m. 2 V 

post Συρίαν excidisse uid. uerbum χαταληψόμενοσ, ἡ ἷ. ras. m. 2 V — 1 ἀπά- 
μειαν, πάμει i. ras. m. 2 € βάσσον P μάρχον MLVROLat 8 τὰ 
om. A! 9 δὲ ΠΥ͂Ρ ἐπῴει] ἀπήει L!VR, om. Lat 11 ἑπταχόσια)] ὀχταχόσια 
Syncellus p. 576 12 υἱέσι M. 14 οὕτως] οὕτωσ δ᾽ PA οὕτωσ γὰρ V 
15 δὲ LVR. 10 ἐχ, xi. ras. m. 2 V ἑχατὸν] PA. 117 φίλοισ M φίλο: 0 V 
χαχίσας] καχίασ L* arquens cassius Lat, unde χαχίσας Kcocioc Destinon 

18 Γόφνα γοῦν] γνοφὰν ov PA γόφναν ov M τόφνα γοῦν LR τόφρα γοῦν, 
i. marg. yrog«v yo τόφναν V γόφναν γοῦν C eaque re gufnam τὺ ἀηιαμηι 
Lat 19 zal Μάλιχον] μαίλιχον, μαι m. 2 ut uid. ex x«i corr. C 20 τὴ»] 
τήν ve LVRC 21 τὴν om. V 

οι 
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3. Ov μὴν Ἰ]άλιχος ἀναχωρήσαντος Κασσίου τῆς χάριτος ae- 
μνημόνευσεν -“Ἵγτιγνάτρῳ, xara δὲ τοῦ τιολλάχις σωτῆρος ἐπιβουλὴν 
ἐνεσχευάζετο στιεύδων ἀνελεῖν τὸν ἐμητόδιον αὐτοῦ τοῖς ἀδιχήμασιν 
᾿αἰντίπατρος δὲ τήν τε ἰσχὺν χαὶ τὸ τεανοῦργον τἀνδρὸς ὑτιοδείσας 
διαβαίνει τὸν Ιορδάνην στρατὸν ἀϑροίσων εἰς τὴν τῆς ἐτειβουλῆς 
ἄμυναν. φωραϑεὶς δὲ ΠΠ]άλιχος ἀναιδείᾳ τῶν ᾿ντιττάτρου τταίδων 

χεεριγίνεται" τόν ve γὰρ Ἱεροσολύμων φρουρὸν Φασάηλον xai Ἡρώ- 
δὴν συετειστευμένον và 0a zt0ÀÀcig ἀτολογίαις xci ὅρχοις ἐχγοη- 
τεύσας διαλλαχτὰς αὐτῷ πρὸς τὸν στατέρα τιείϑει, γίνεσϑαι. πάλιν 
γοῦν bz ᾿ΑἸντιχτάτρου σώζεται τεείσαντος Ποῦρχον τὸν τότε στρα- 
τηγοῦντα Συρίας, ὃς ὥρμητο χτεῖναι Πάλιχον ἐφ᾽ οἷς ἐνεωτέρισεν. 

4. Συστάντος δὲ τοῦ τιρρὸς Κάσσιον xci Βροῦτον πολέμου 
Καίσαρέ τὲ τῷ νέῳ χαὶ ᾿ ντωνίῳ Κάσσιος xai Ιοῦρχος σιρατιὰν 
ἀϑροίσαντες ἐκ τῆς Συρίας, ἐπειδὴ μέγα μέρος εἰς τὰς χρείας 
Ἡρώδης ἔδοξε, τότε μὲν αὐτὸν Συρίας ἁπάσης ἐτειμελητὴν χαϑι- 
στᾶσιν δύναμιν τιεζήν ve xal ἱππικὴν δόντες, μετὰ δὲ τὴν τοῦ 
πολέμου χατάλυσιν ατιοδείξειν Κάσσιος ὑπέσχετο xal Ἰουδαίας 

βασιλέα. συνέβη δ᾽ ᾿ΑἸντιπάτρῳ τήν ve ἰσχὺν τοῦ παιδὸς xol τὴν 
ἐλπίδα αἰτίαν ἀτιωλείας γενέσθαι" ταῦτα γὰρ δείσας ὃ MaAuoc 
διαφϑείρει τινὰ τῶν βασιλικῶν οἰνοχόων χρήμασιν δοῦναι φάρμαχον 
᾿Αντιπτάτρῳ. χαὶ ὃ μὲν ἀγώνισμα τῆς Π]αλίχου “εαρανομίας γενό- 
μένος μετὰ τὸ συμπόσιον ϑνήσχει τά ve ἄλλα δραστήριος ἀνὴρ 
ἐν ἀφηγήσει πραγμάτων xai τὴν ἀρχὴν ἀναχτησάμεγός τε Ὑρχανῷ 
χαὶ διαφυλάξας" 5. Πϊάλιχος δὲ xa9' ὑπόνοιαν τῆς φαρμαχείας 

δ. 229 — Ant. Iud. XIV 277. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 41. 

1 οὐ, vsuppl. m. 2 C μάλάχοσ (8. m. 2) V ἀπεμνημόνευεν ed. pr. 

2 ἀνεσχευάζετο ed. pr. — 3 ἀδικήμασιν] ἀδικήμασιν ὀντα LVRC 4 τοῦ ἀνδρὸσ 
LVR ὃ τὸν ἰορδάνην διαβαίνει tr. V ἀϑροίσασ LVR congregaturus Lat 
6 ἄμυναν, v ante c i. ras. m. 2 V 9 διαλλάχται P. διαλλαχταῖσ L!R γενέσθαι 

τὸν 
AMLVRC 10 μάρκον MLVRCLat τὸν τότε] τὸν τε L! τότε 11 ὃς, 

ὃ i.ras. m. 2 V ἐνεωτέρησεν C 18 vto ALVRC μάρχοσ MLVRCLat 
14 χρείας] χείρασ et i. marg. m. 2 yo. χρείασ L 15 ἔδοξε] ἔδοξε ovu- 
βεβλῆσϑαι (η m. 2 i. ras.) C ἐπιμελήτην, ἡ ex ὦ corr. VC χκαϑιστᾶσιν) 
χατέστησαν LVR 10 πεζήν τε] πεζιχὴν P τε πεζὴν M πεζικήν τε € 
18 βασιλέα V δὲ LVRC 19 αἰτίαν, αἰ i. ras. A 21 ᾿Αντιπάτρῳ] ei 
Lat 22 μετὰ] χατα C post LatHeg ϑνήσχειν V! τά t8 — 28 πραγμάτων) 
uir ad alia strenuus rebusque administrandis idoneus Lat ἀνὴρ] ov ἀνὴρ 
Destinon 28 χτησάμενόσ L'R — vs om. P — 24 φαρμακίασ C 
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52 DE BELLO IUD. I 227—231 (XI 5— 7) 

ὀργιζόμενον τὸ πλῆϑος ἀρνούμενος ἔπειϑεν xoi δυνατώτερον ἕαυ- 

τὸν χατεσχεύαζεν ὁπλίτας συγχροτῶν" οὐ γὰρ ἠρεμήσειν Ἡρώδην 

ὑπελάμβανεν, ὃς δὴ καὶ παρῆν αὐτίκα στρατὸν ἄγων ἐπὶ τιμωρίᾳ 

τοῦ πατρός. Φασαήλου δὲ τἀδελφοῦ συμβουλεύσαντος αὐτῷ μὴ 

φανερῶς τὸν ἄνδρα μετιέναι, διαστασιάσειν γὰρ τὸ τιλῆϑος. τότε 

μὲν αττολογούμενόν τὲ πιροσίξται τὸν Πάλιχον xci τῆς ὑπονοίας 

ἀπολύειν ὡμολόγει, λαμπρὰν δὲ πομπὴν ἐπὶ τῷ πατρὶ κηδείας 

ἐτέλεσεν. 

θ. Τραπεὶς δ᾽ ἐπὶ Σαμάρειαν στάσει τεταραγμένην χατεστή- 

σατο τὴν πόλιν" ἔπειτα x«9" ἑορτὴν ὑπέστρεφεν εἰς Ἱεροσόλυμα 

τοὺς ὁπλίτας ἄγων. xal ττέμτεων Ὑρκανός, ἐνῆγεν γὰρ δεδοικὼς τὴν 

ἔφοδον IMáAioc, ἐκώλυεν τοὺς ἀλλοφύλους εἰσαγαγεῖν ἐφ᾽ ἁγνεύον- 

τας τοὺς ἐπιχωρίους. ὃ δὲ τῆς προφάσεως καταφρονήσας χαὶ τοῦ 

προστάσσοντος εἰσέρχεται διὰ νυχτός. καὶ τυάλεν IMa&Awoc προσιὼν 

ἔχλαιεν ᾿Αντίπατρον᾽ ἀνθϑυπεκχρίνετο δὲ μόλις Ἡρώδης τὸν ϑυμὸν 

ἐπέχων καὶ Κασσίῳ δι᾽ ἐπιστολῶν τὴν τοῦ τιατρὸς ἀναίρεσιν ἀπω- 

δύρετο μισοῦντι καὶ ἄλλως Π]άλιχον. ὃ δ᾽ αὐτῷ μετιέναι τὸν φονέα 

τοῦ πατρὸς ἀντετιστείλας καὶ τοῖς ὑφ᾽ éavróv χιλιάρχοις λάϑρα 

προσέταξεν Ἡρώδῃ βοηϑεῖν εἰς σερᾶξιν δικαίαν. 

7. Καὶ ἐπειδὴ «Ταοδίχειαν ἑλόντος αὐτοῦ συνῇσαν οἱ γανταχόϑεν 

δυνατοὶ δωρεάς τὲ xal στεφάνους φέροντες, Ἡρώδης μὲν τοῦτον 

8 227 — Ant. Iud. XIV 281. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 41. 

1 δυνατώτερον, o eX 0 À — 2 ἡρώδην ἠρεμήσειν tr. LVR.—. 3 ὃς] 0L! 

δὴ] δὲ V στρατὸν] στρατιὰν 4 vov ἀδελφοῦ LVROC συμβουλεύοντος] συμ- 

βασιλεύσαντοσ Μ — 5 φανερῶς V! θ τε om. V τ ἀπολύειν] liberum esse Lat 

óuoAoyst V λαμπρὰν --- ἐτέλεσεν] clarissimas paterno funeri celebrauit eaequias 

Lat δὲϊ τε 1,Π,, om. ἐπὶ τῇ πατριχῇ κηδείᾳς Bekker zuósitto, s. m. 2 V 

9 δὲ ΜΙΙΝΕΟ 11 ἐνῆγεν] ἐνῇ A — 12 ἐχώλυεν] διεκώλυε LVR δ᾽ ἐχώλυε uertit 

Lat, qui totam sententiam non intellexit εἰσάγειν LVR ἐφ᾽ ἀγνεύοντας] 

ἐπαγνεύοντασ (v post y s. A) PA. ἐπὲ ἀγνεύοντασ LRV! ἐπιαγνεύοντασ V? 

13 τῆς] τῆς τε Niese — 15 ᾿Αἀντίπατρον) Chem Ci 16 χαὶ] οἱ tamen Lat — exo- 

δύρετο LVR.— 17 καὶ ἄλλωσ μισοῦντι tr. LVRC δὲ 1, 8 18 ἀνεπιστεί- 

λασ A! χιλιάρχοις τοῖς ἐν Τύρῳ mallet Destinon; uide Ant. XIV 288 

19 ἡρώδην L! εἰς πρᾶξω)] εἴσπραξιν PA — 20 χαπειδὴ Ὁ συνήεσαν MC 

συνῇσαν — 21 Ἡρώδης μὲν] ὑπήκοοι πανταχόϑεν δυνατοὶ δωρεάσ τε καὶ στεφά- 

νουσ φέροντεσ παρῆσαν αὐτῶ καὶ ἡρώδησ (ἡρώδησ iterat V) μὲν LVR undi- 

que ad herodem conuenerant optimates cum muneribus et coronis, ipse quidem 

Lat 21 τοῦτον om. L!VR 
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τῇ τιμωρίᾳ τὸν χαιρὸν ἀφώρισεν, ϊάλιχος δὲ ὑτιοτιτεύσας, ὡς ἐν 
Τύρῳ γίνεται, τόν τὲ υἱὸν ὁμηρεύοντα παρὰ τοῖς Τυρίοις ὑτεεξα- 
γαγεῖν ἔγνω λάϑρα καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀτιοδρᾶναι 7ταρε- 
σχευάζετο" παρώξυνεν δ᾽ αὐτὸν ἡ τῆς σωτηρίας ἀπόγνωσις ἐνϑυ- 
μεῖσϑαι χαὶ μείζονα" τό ve γὰρ ἔϑνος ἐτταναστήσειν Ῥωμαίοις 
ἤλσεισεν Κασσίου τῷ πρὸς ᾿ΑἸντώνιον “πολέμῳ τιεριστεωμένου xai 
βασιλεύσειν αὐτὸς Ὑρκανὸν καταλύσας εὐμαρῶς. 

8. Ἐπεγέλα δ᾽ ἄρα τὸ χρεὼν αὐτοῦ ταῖς ἐλτείσιν. ὃ γοῦν Ἡρώ- 
δης προϊδόμενος αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν τόν ve Ὑρχανὸν χἀχεῖνον ἐπὶ 
δεῖχενον ἐχάλει, τταρεστῶτας ἔπειτα τῶν οἰχετῶν τινας τπιρὸς 

αὑτὸν εἰσέπεμιψεν ὡς ἐπὶ τὴν τοῦ δείπνου ππαρασχευήν, τῷ δὲ 
ὄντι ztQocutely τοῖς χιλιάρχοις ἐξελθεῖν ini τὴν ἐνέδραν. χαχεῖγοι 
τῶν Κασσίου τεροσταγμάτων ἀναμνησϑέντες inl τὸν τερὸ τῆς ττόλεως 

αἰγιαλὸν ἐξήεσαν ξιφήρεις, ἔνϑα περιστάντες τὸν ι᾽λιχον πολλοῖς 

τραύμασιν ἀναιροῦσιν. Ὑρχανὸς δὲ :ταραχρῆμα uiv λυϑεὶς oz 
ἐχτυλήξεως ἔττεσεν, μόλις δὲ ἀνενεγκὼν Ἡρώδην διηρώτα, τίς ὃ 
χτείνας εἴη ΤΠ] άλιχον. ἀτιοχριναμένου δέ τινος τῶν χιλιάρχων ,.τὸ 
Κασσίου πρόσταγμα“, «Κάσσιος ἄρα, ἔφη, χαμὲ xol τὴν πατρίδα 
μου σώζει τὸν ἀμφοτέρων ἐτείβουλον ἀνελών.“ εἴτε δὲ φρονῶν 
Ὑρχανὸς οὕτως εἴϑ᾽ ὑττὸ δέους ὁμόσε τῇ τεράξει χωρῶν εἶττεν, 

ἄδηλον ἦν. ἀλλὰ γὰρ ΠΠάλιχον μὲν οὕτως Ἡρώδης μετῆλϑεν. 

$ 231 — Ant. Iud. XIV 290. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 41. 
1 τῇ om. C ἀφώρισεν, v ex ἡ corr. A ἀφώρσε C! ὑποπτεύσας — 2 ylve- 

vau] id tyri fore suspicabatur et Lat 2 τυρίοισ ἐξαγαγεῖν V1C 8 ἔγνω 
om. ἢ ἀποδρᾶναι om. 1, ἢ) 4 δὲ LVR. 5 ῥωμαίουσ 5 θ τῷ] τοῦ 
PA! τὸ V!R πολέμου PA!R! 7 βασιλεύειν PL! βασιλεύσειν, εἰ 

€X , COrT. À 8 óà LVRC αὐτοῦ om. LVR πὰ σ' το C? 
9 προειδόμενοσ Codd., corr. Dindorf τόν — 11 εἰσέπεμψε») et ipsum et hyr- 
canum prope astantes ad coenam uocat. deinde seruorum quendam instruendi 

conuiuii specie intromittit Lat 10 ἐχάλει] χαλεῖ ΑΜΠΥΗ, ἔπειτα τῶν οἴχετῶν 
παρεστῶτασ τινὰσ tr. Ῥ παρεστῶτας] παρεστῶτα δὲ (δ᾽ C) ML'VROC παρεστῶτασ 
ὁὲ 1.32 τινας] τινὰ MLVROC 11 αὐτὸν PA ξαυτὸν MLVRC εἰσέπεμψεν] PALat 

χαλέσασ εἰσέπεμψεν M. χαλέσασ ἐξέπεμψεν ΤΥ̓ΒΟ τῷ] τὸ L 12 προσει- 
πεῖν, 18 ἐπιταγμάτων V ἀναμνησϑέντες] inmemores Lat πρὸ om. P 
14 é&yeoav] ἐξίεσαν P ἤεσαν V! — 15 ἐχλυϑεσ Ὁ ὑπὸ 16 μόγισ LVR 

δ᾽ C ἡρῷ C: bul C? 17 τὸ] τοῦ ed. pr. 19 τὸν] τῶν RC! ἐπίβουλον) 
insidiatores Lat δὲ, ἃ 1. ras. m. 2 L δὴ VR. φρονῶν] q9ovov uertit Lat 

20 οὕτωσ ex οὗτοσ corr. P εἴτε ΠΥ͂Ρ τῇ! vj γε LVRC χορῶν V! 
21 ἀδηλον] ἄδηλον δὲ L'VR 54v) est Lat, damnat Destinon μὲν s. P 
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XIL 1. Κασσίου δὲ ἀναχωρήσαντος ἐχ Συρίας τιάλιν στάσις ἐν 

Ἱεροσολύμοις γίνεται Ἕλικος μετὰ στρατιᾶς ἐπαναστάντος Φασαήλῳ 
χαὶ χατὰ τὴν ὑπὲρ Π]αλίχου τιμωρίαν ἀμύνεσϑαι ϑέλοντος Ηρώ- 
δην εἰς τὸν ἀδελφόν. Ιρώδης δὲ ἔτυχεν μὲν ὧν παρὰ Φαβίῳ τῷ 
στρατηγῷ κατὰ Δαμασχόν, ὡρμημένος δὲ βοηϑεῖν ὑπὸ νόσου χατεί- 
χετο. χὰν τούτῳ Φασάηλος χαϑ᾽ ἑαυτὸν Ἕλιχος περιγενόμενος 
Ὑρχανὸν ὠνείδιζεν εἰς ἀχαριστίαν ὧν τὲ Ἕλιχι συμτιράξειεν, xal 
ὅτι σιεριορῴη τὸν ἀδελφὸν τὸν Π]αλίχου τὰ φρούρια χαταλαμβά- 
γοντα᾽ πολλὰ γὰρ δὴ κατείληττιτο, xci τὸ ττάντων ὀχυρώτατον 
Πασάδαν. 

2. Οὐ μὴν αὐτῷ τι πρὸς τὴν Ἡρώδου βίαν ἤρχεσεν, ὃς ἀναρ- 
ρωσϑεὶς τά ve ἄλλα παραλαμβάνει xexeivov ἐχ τῆς Πασάδας ἱχέ- 
την ἀφῆχεν. ἐξήλασεν δὲ xol ἐκ τῆς Γαλιλαίας Π]αρίωνα τὸν 

Τυρίων τύραννον ἤδη τρία κατεσχηχότα τῶν ἐρυμάτων, τοὺς δὲ 
ληφϑέντας Τυρίους ἔσωσεν μὲν πάντας, ἦσαν δ᾽ otc xol δωρησά- 

μενος ἀπιέτσεμιμεν εὔνοιαν ἑαυτῷ τιαρὰ τῆς ττόλεως xal τῷ τυράννῳ 
μῖσος τταρασχευαζόμενος. ὃ δὲ Π]αρίων ἠξίωτο μὲν τῆς τυραννίδος 

ozo Κασσίου τυρανγίσιν ττᾶσαν διαλαβόντος τὴν Συρίαν, χατὰ δὲ 
τὸ τυρὸς Ἡρώδην ἔχϑος συγχατήγαγεν ᾿Αντίγονον τὸν ᾿αριστοβούλου, 
xal τὸ τιλέον διὰ Φάβιον, ὃν ᾿ΑἸντίγονος χρήμασιν τειροσττοιησάμενος 
βοηϑὸν εἶχεν τῆς χαϑόδου" χορηγὸς δ᾽ ἣν ἁπάντων ὃ κηδεστὴς 
Πτολεμαῖος ᾿ΑΤντιγόνῳ. 

3. Πρὸς otc ἩΙρώδης ἀντιπταραταξάμενος ἐτεὶ τῶν ἐμβολῶν τῆς 

8 236 — Ant. Iud. XIV 294. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 41. 

1 δὲ] emàm Lat Συρίας] τῆσ συρίασ LVR στασι V! 2 ἐλικοσ P! 

ἔλικοσ AV item infra u. 6 sq. felix Lat elichus (nom.) Heg ὃ. 9é2ovcoc] μέλ- 
2ovtoc LVR. 4ante εἰς ras. 3—4 litt, V — ó2|-- - ἔτυχε (δὲ suppl. m. 2) A 

μὲν, u corr. ex » uid, ἐν i. ras. m. 2A 5 στατηῶ C ὡρμημένωσ R 

κατείχετο repictum m. 2A. 0 τούτῳ] τοῦτο À! περιγενό | μενοσ, litt. εριγενό 
repietae A 1 ὧν ve] qui Lat 8 περιορῴη] περιορῶν ῬΑ περ ὁρώη L 
9 δὴ] ἤδη LVRC fort. recte ὀχυρότατον V!'RC 10 μάσαδαν LV. μάσαδα MC 
masadam LatHeg 12 τά i. marg. suppl. A — 4«o«óoo V 18 τὸν] τῶν PA 
14 ἤδη τρία] triennium (tria iam Destinon) Lat — 15 ἦσαν] ἔστι C fort. recte 
δὲ LVR 16 εὐνοιάν τε C 18 τυραννίσι») τυραννήσειν ML'VR δια- 

λαβὼν L!VR 19 συγχατῆγεν Destinon συγκατήγαγεν ᾿Αντίγονον có] 
PAMLat συνέλαβε τὸν ἀντίγονον τὸν LVR συνέλαβεν ἀντιγόνω v9 O 20 χαὶ 
τὸ πλέον] et ptolomaeum Lat.  fabianum Lat | 0v] ὃ L!'VR.— 21 χαϑόδου] 
incepti Lat χωρηγὸσ Βα δὲ LVRC πάντων LVR. 23 ἀντιταξάμενοσ 
MLVRC 
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2 , - € , ^ b , κα ς /, 

Ἰουδαίας χρατεῖ τῇ μάχῃ xci τὸν Jvriyovov ἐξελάσας vrréovoeUev 
, - » - ^ ' 

εἷς Ἱεροσόλυμα πᾶσιν ἀγατιητὸς ὧν iui τῷ χατορϑώματι" xc γὰρ 
^ , F^ , ) , d ^ ^ Cc, M] 

oi μὴ προσέχοντες τιάλαι τότε (QxcíoYro διὰ τὴν τιρὸς Yoxavov 
3/9 ὦ , DN 5 L - , 

ἐχειγαμίαν αὑτῷ. τιρότερον μὲν γὰρ ἤχτο γυναῖχα τῶν ἐιιχωρίων 
2 » ' 2 - 3: e 3) 2 p , ' 

ovx ἄσημον, Zlcoolc ἐκαλεῖτο, && ἧς ἐγέννησεν dvrímaroov, τότε δὲ 
, ^ 2 -» - ^ , T 

γήμας τὴν ᾿“λεξανδρου τοῦ ᾿“ριστοβούλου ϑυγατέρα, ϑυγατριδῆν 
δὲ Ὑρχανοῦ Π]αριάμην οἰχεῖος τῷ βασιλεῖ γένεται. 

232 Y -/ , 2 ^; 2 , 

4. Ἐπεὶ δὲ Κάσσιον zcegi (διλίσετεους ἀνελόντες ἀνεχώρησαν 
ῈΞ ^ y - 2 , 5) , 

εἰς μὲν Ἰταλίαν Καῖσαρ imi δὲ τῆς “σίας Αντωνιος, sotofievo- 
, - » , ^ 2 , Pj , € , € ' 

μένων τῶν ἄλλων zóAeov σπιρὸς Αντώγιον eig Βιϑυνίαν "xov xci 

᾿Ιουδαίων οἱ δυνατοὶ κατηγοροῦντες Φασαήλου xci Ἡρώδου, βίᾳ 
- ^ , , y , PS 

uiv αὐτοὺς χρατεῖν τῶν πραγμάτων, ὄνομα δὲ μόνον τιεριεῖναι 
" - , ' c ' ς LA M 2 

Ὑρχανῷ τίμιον. πρὸς ἃ τιαρὼν ΤΠ;ρώδης καὶ τεϑερατιξευχὼς οὐχ 
, » ΄ , [44 NE [4 " ^; - 

ὀλίγοις ᾿Αντώνιον χρήμασιν οὕτως διέϑηκεν, ὡς μηδὲ λόγου τῶν 
- c 5 . 

ἐχϑρῶν ἀνασχέσϑαι. xci τότε μὲν οὕτως διελύϑησαν, 5. αὐϑις δὲ 
CUT , 2 , c N » V τ 3] ' M 3) , 

οἱ ἐν τέλει Ιουδαίων &xovov avÓoec wzov eig τὴν zog ΑΑἸντιόχειαν 
20:3 , 2! e - P 

“ἄφνην im ΑἸντώνιον δὴ τῷ Κλεοπάτρας ἔρωτι δεδουλωμένον" 
c 2 - d ΄ 

οἱ στιροστησάμεγνοι τοὺς ἀξιώματι xol λόγῳ σφῶν δυνατωτάτους 
- 2 - fe , , 2 ΄ 

χατηγόρουν τῶν αδελφῶν. ὑπήντα δὲ ΠϊΤΖεσσάλας ἀπολογούμενος 
- € - -» 2 

συμπταρεστῶτος Ὑρχανοῦ διὰ τὸ χῆδος. xal «Αἰντώνιος ἀχούσας 
, ς τε , , : 

ἑχατέρων '"YoxavoU OteztvvO avevo τοὺς ἐπιιτηδειοτέρους ὄντας ἄρχειν 
- c , ς ; t * MN 

τοῦ δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἡρώδην τιροχρίνοντος, ἡσϑείς, vv yao δὴ 
2 v - CON JpX , / 

x«i ξένος αὑτοῖς ππατρῴῷος δεχϑεὶς vz ΑἸντιπτάτρου φιλοφρόνως 
cr 5) ' 3 n M , , ΄ 2 

ove εἰς τὴν Ιουδαίαν σὺν Γαβινίῳ τταρέβαλλεν, τετράρχας ατπτο- 
5 A Ἂς 2 

δείχνυσιν τοὺς ἀδελφοὺς πᾶσαν διοιχεῖν τὴν Ιουδαίαν ἐπι- 

τρέπων. 

$ 240 — Ant. Iud. XIV 300. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 42. 

2 ὧν om. LR. 3 .πάλαι, corr. ex πάλιν uid. M ὠχείωντο - À οἰχεί- 
ὠντο L!V!'R! ὀχείωντο ex corr. R 5 Δωρὶς] δωρὶσ δ᾽ (δ᾽ s. A) AV 
dosis LatHeg δὲ] δὴ PA? 7 δὲ] om. L!VR «s C μαρία PA. 
μαριὰμμ --1, μαριάμμην NROLatHeg 8 φιλίππου L! 9 uiv τὴν ἰτα- 
λίαν Μ τὴν ἀσίαν ῬΑΜΟ et ex corr. L 11 xol] τε xol C 
13 τίμιον ὑρχανῷ tr. M 14 οὕτω LVRC. 15 ἀνέχεσϑαι LVRC οὕτω LVRC 
et ex corr. P 16 τὴν ἀντιόχειαν LVR Ἀντιοχείᾳ fort. melius 
17 δεδουλομένον V! — 19 μεσσαλὰσ LV μεσσαλᾶσ RO messala Lat yg £v τισι 
«εσσαχϊάσ i. marg. M — 20 διὰ — 21 'Yoxavov om., i. marg. suppl. m. 2 V 
21 ἄρχειν] - - ἄρχειν 1, ὑπάρχειν ΝᾺ 22 προχρίναντοσ MLVRC — ἦν s.L 
δὴ] ἤδη PAML?C 24 παρέβαλε LVROC 25 ἐπιτρέπων] PAMCLat ἐπιτρέ- 
πων zal ἐπιτροπεύειν LVR 
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6. Προσαγαναχτούντων δὲ τῶν πρέσβεων ττεντεχαίδεχα μὲν 
συλλαβὼν εἵργνυσιν, otc xci ἀνελεῖν ὥρμησεν, τοὺς δὲ λοιτεοὺς usó" 
ὕβρεως αἀττήλασεν. πρὸς ὃ μείζων ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις γίνεται 
ταραχή" χιλίους γοῦν “τάλιν ἔπεμιναν πρέσβεις εἰς Τύρον, ἔνϑα 
διέτριβεν Αντώνιος ἐπὶ Ἱεροσολύμων ὡρμημένος. ἐτεὶ τούτους χεχρα- 
γότας ἐχττέμτσιει τὸν ἄρχοντα τῶν Τυρίων κολάζειν τεροστάξας οὺς 

ἂν λάβῃ, συγχατασχευάζειν δὲ τὴν ἀρχὴν τοῖς (z^ αὐτοῦ χαταστα- 
ϑεῖσιν τετράρχαις. 

7. Πρὸ δὲ τούτου ττολλὰ 7ταρήγξι τυροελϑὼν erri τὸν αἰγιαλὸν 
Ἡρώδης σὺν Ὑρχανῷ μήϑ᾽ ἑαυτοῖς ἀπωλείας αἰτίους μήτε τῇ 
στατρίδι στολέμου γίνεσϑαι φιλονειχοῦντας ἀχρίτως. τῶν δὲ ἔτι 
μᾶλλον ἀγαναχτούντων ᾿ΑΙντώνιος ἐχτιέμιψας ὁτιλίτας πολλοὺς μὲν 

ἀτιέχτεινεν, πολλοὺς δὲ ἔτρωσεν ὧν οἵ ve πιεσόντες ταφῆς καὶ οἱ 

τραυματίαι ϑερατιείας ἠξιώϑησαν ὑπὸ Ὑρχανοῦ. οὐ μὴν οἱ δια- 
φυγόντες ἠρέμουν, ἀλλὰ τὰ χατὰ τὴν πόλιν συνταράσσοντες σταρώ- 
ξυναν ΑἸντώνιον ὥστε xal τοὺς δεσμώτας ἀποχτεῖναι. 

XII 1. 7Mer& δὲ ἔτη δύο Βαζαφράνου τοῦ Πάρϑων σατράπου 
σὺν Παχύρῳ τῷ βασιλέως υἱῷ Συρίαν κατασχόντος ““υσανίας ἀνα- 
δεδεγμένος ἤδη τὴν ἀρχὴν τοῦ πατρὸς τελευτήσαντος, Πτολεμαῖος 
δ᾽ ἣν οὗτος ὃ Πϊενναίου, τιείϑει τὸν σατράττην ὑποσχέσει χιλίων 

ταλάντων χαὶ πενταχοσίων γυναιχῶν χαταγαγεῖν ἐπὶ τὰ βασίλεια 
τὸν ᾿Αντίγονον, καταλῦσαι δὲ τὸν Ὑρχανόν. τούτοις ὑπαχϑεὶς Πά- 
χορος αὐτὸς μὲν ἤει χατὰ τὴν παράλιον, Βαζαφράνην δὲ διὰ τῆς 

$ 245 — Ant. Iud. XIV 326. 

PAMLVRCLatHegesippus I 28 p. 43. 
1 παραγαναχτούντων LR προσαγαναχτούντων δὲ] πρὸς ὦ «yavaz- 

τούντων Destinon πέντε μὲν xoi δέκα tr. LVR 2 εἵργνυσιν, εἰ corr. ex 

siPA ἀνελεῖν ὥρμησεν] paene occidit Lat — 3 μεῖζον 1 4 ἔπεμψαν πάλιν 
tr. V. — 5 ἐπὶ τούτους] ἐπὶ τοὺσ P ὃς ἐπὶ τοὺς Destinon — 7 ovyxataoxsvá- 
ἕειν δὲ] praeceptumque ut — confirmare. curaret. Lat δὲ] PAL? τὲ MVC, 
om. L'R. τὴν ἀρχὴν om. L'!R, u. 8 post τετράρχαις i. marg. suppl. m. 2 L 
ὑπ] «xm A 8 τετράρχαις] τετράρχαις τολμῶσι ΤΥ 10 μήτε LVR 
ἑξαυτοὺσ A!V — 11 γενέσϑαι LVR.— 14 ὑπὸ] παρὰ, i. marg. yo ὑπὸ V 
15 παρώξυνον VRC 16 τὸν ἀντώνιον LVRC 17 i marg. zg V 

βαρζαφράνου Ῥ βαρζαφάνου MLVRO brazafrane Lat barzafrane Heg βαρζα- 

φάρνου ed. pr. πάρϑου Ὁ 18 τῷ] τοῦ PAMLVR ἀναδεδεγμένος] δια- 
δεγμένοσ L! διαδεδεγμένοσ L?VR exutus (potestate) Heg 19 ἤδη] & M 
20 δὲ LVRC μινναίου (ει ante v i. ras. m. 2 V) MLVROC mannei Lat 
menneo Heg 21 πενταχοσίων] o PA ἐπὶ τὰ βασίλεια] éni βασιλείαν 
L'VRC 22 τὸν om. V καταλῦσαι δὲ] καὶ καταλῦσαι--Ὁ τὸν om. LVR 

τούτοις] ab eo Lat πάκχοροσ, og ex og corr. A 28 Βαζαφράνην] PA. βαρ- 

ζαφάνην MLC βαρζαφάνη VR tórazafranem Lat 
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μεσογείου προσέταξεν ἐμβαλεῖν. τῶν δ᾽ ἐπιϑαλαττίων Τύριοι Πά- 
χορον οὐχ ἐδέξαντο χαίτοι Πτολεμαιῶν xol Σιδωνίων δεδεγμένων. 
ὁ δ᾽ οἰνοχόῳ τινὶ τῶν βασιλικῶν ὁμωνύμῳ μοῖραν τῆς ἵσίτέου “ταρα- 

δοὺς προειιββαλεῖν ἐχέλευσεν εἰς τὴν Ιουδαίαν χατασχειμόμενόν τὲ 

τὰ τῶν πολεμίων χαὶ πρὸς ἃ δέοι βοηϑήσοντα Ldvriyovq. 
2. Τῶν δὲ λῃζομένων τὸν Κάρμηλον zt0ÀÀol Ιουδαῖοι συνδρα- 

μόντες πρὸς -dvríyovov πιροϑύμους ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν εἰσβολὴν 
παρεῖχον. ὃ δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὸν χαλούμενον δρυμὸν τεροέτιεμιμεν 
τὸ χωρίον χαταλαβεῖν᾽ ἐν ᾧ γενομένης συμβολῆς ὠσάμενοι τοὺς 
πολεμίους χαὶ διώξαντες ἐπὶ Ἱεροσολύμων ἔϑεον γενόμεγοί τὲ 
πλείους μέχρι τῶν βασιλείων τεροῆλϑον. Ὑρχανοῦ δὲ χαὶ Φασαήλου 
δεξαμένων αὐτοὺς χαρτερῷ στίφει μάχη χατὰ τὴν ἀγορὰν συρ- 
ρήγνυται, χαϑ' ἣν τρεψάμενοι τοὺς σπιολεμίους οἱ ztQi Ἡρώδην 
χαταχλείουσιν εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ φρουροὺς αὐτῶν ἄνδρας ἑξήχοντα 

ταῖς τελησίον οἰχίαις ἐγκατέστησαν. τούτους μὲν ὁ στασιάζων 7tQ0C 

τοὺς ἀδελφοὺς λαὸς ἐπελϑὼν ἐιμιχείπορησιν, Ἡρώδης δὲ τοῦ δήμου 
πολλοὺς κατ᾽ ὀργὴν τῶν ἀττολωλότων ἀναιρεῖ συμβαλών, xal xc 
ἡμέραν ἐτιεχϑεόντων ἀλλήλοις χατὰ λόχους φόνος ἣν ἀδιάλειτττος. 

8. Ἐνστάσης δ᾽ ἑορτῆς, ἢ πεντηχοστὴ καλεῖται, τά τὲ ττερὶ τὸ 
ἱερὸν πεάντα χαὶ ἡ πόλις ὕλη πλήϑους τῶν ἀττὸ τῆς χώρας ἀνα- 
σείμσελαται τὸ τελέον δπλιτῶν. xci Φασάηλος uiv τὸ τεῖχος, Ἡρώ- 
Ónc δ᾽ οὐ μετὰ ττολλῶν ἐφρούρει τὰ βασίλεια" xal τοῖς πολεμίοις 
ἐπεχδραμὼν ἀσυντάχτοις χατὰ τὸ προάστειον ztÀe(ovovc μὲν ἀναιρεῖ. 

$ 249 — Ant. Iud. XIV 333. 

PAMLVRCLatHegesippus I 19 p. 44. 
1ó:LVR πάχουρον 2 Πτολεμαιῶν] πτολεμαῖον P πτολεμαίων ἃ πτολε- 

μαέων MLVRC ptolomenses Lat σιδωνίων, ὧν €x ow corr. A 3 δὲ 
LVRC . oivoyóov À μοῖραν] μύραν 71 4 προεμβαλεῖν] ἐμβάλλειν LVR 
ἐμβάλειν C accedere Lat 6 ληϊζομένων codd. ἐἰουδαίων V 7 éni] 
zat& P ad Lat 8 αὐτοὺς] écvrovo L Agvuóv] drymas (nom.) Lat 

9 συμβουλὴσ C! 10 cs] δὲ C 11 Ὑρχανοῦ! Ἡρώδου mallet Destinon; 
uide u. 13 sq. et Ant. XIV 335 δὲ om.P 12 μάχη: A συρρήγνυ-ται L 

Cc 

συνρήγνυται R 14 κακλείουσιν A. αὐτῶν] αὐτῶ L'R. αὐτῶ V ξξη- 
χονταὶ 5S PA 15 οἰχείαισ R. κατέστησαν V! μὲν] μὲν οὖν MLVRC sed 

(hos) quidem Lat 16 2nz290v] ἀπελθὼν PAM, om. Lat ἐμπίμπρησιν 

À ὑπεμπίπρησιν, ε ante zx i. ras. maiore L ὑποπίμπρησιν VR 18 ἐπεχϑεόν- 
tov A 19 90LVRC τεῦ. ΡΑΜ 20 ἀναπίπλαται LC 21 πλέον ex 
παλαιὸν corr. 1, παλαιὸν R 22 δ᾽ οὐ μετὰ πολλῶν] PAML? δὲ μετ᾽ οὐ 
πολλῶν VRO et ut uid. L! 23 ἐπιδραμὼν LVRC προάστειον] PALat 
προσάρχτιον MLVRC, quod ex προάστιον ortum uid. 
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τρέπεται δὲ πάντας xol τοὺς μὲν εἰς τὴν πόλιν, τοὺς δὲ εἰς τὸ 

ἱερόν, τοὺς δὲ εἰς τὸ ἔξω χαράχωμα ἐγκλείει. χὰν τούτῳ διαλλαχ- 

τὴν μὲν “Ἀντίγονος reg eoe. liaxogov εἰσαφεῖναι, Φασάηλος δὲ 

γεεισϑεὶς τῇ τὸ πόλει xal ξενίᾳ τὸν “Πάρϑον εἰσδέχεται μετὰ 7L6y- 

ταχοσίων ἱπιπτέων, τιροφάσει uiv ἤχοντα τοῦ τταῦσαι τὴν στάσιν, 

τὸ δὲ ἀληϑὲς ᾿Αντιγόνῳ βοηϑόν. τὸν γοῦν Φασαηλον ἐνεδρεύων 

ἀνέτιεισεν πρὸς Βαζαφράνην γερεσβεύσασϑαι τιερὶ καταλύσεως. χαίτοι 

γε πολλὰ ἀποτρέ; τοντος Ἡρώδου xal παραινοῦντος ἀναιρεῖν τὸν 

ἐπίβουλον, ἀλλὰ μὴ ταῖς ἐσειβουλαῖς ἑαυτὸν ἐχδιδόναι, φύσει γὰρ 

ἀπείστους εἶναι τοὺς βαρβάρους, ἔξεισιν Ὑρχαγὸν σαραλαβών, «acl 

Πάχορος, ὡς ἧττον ὑπτοπτεύοιτο, χαταλιττὼν σπταρ᾽ Ἡρώδῃ τινὰς 

τῶν χαλουμένων Ἐλευϑέρων ἱππέων τοῖς λοιποῖς περοέξτεεμιψεν 

Φασαηλον. 
Ac δ᾽ ἐγένοντο χατὰ τὴν Γαλιλαίαν, τοὺς μὲν ἐπιχωρίους 

ἀφεστῶτας XQYy τοῖς ὕτελοις ὅ οντας χαταλαμβάνουσιν, τῷ σατράπῃ 

δὲ ἐνετύγχανον ττανούργῳ σφόδρα χαὶ ταῖς φιλοφρονήσεσιν τὴν 

ἐπιβουλὴν χαλύτιτοντι᾽ δῶρα γοῦν δοὺς αὐτοῖς ἔπειτα ἀναχωροῦν- 

τας ἐλόχα. τοῖς δ᾽ αἴσϑησις γίνεται τῆς ἐπιβουλῆς χαταχϑεῖσιν 

εἴς τι τῶν παραϑαλασσίων χωρίων, 0 χαλεῖται Ἐχδίτυτεων᾽ ἐχεῖ 

γὰρ τήν τε ὑπόσχεσιν τῶν χιλίων ἤχουσαν ταλάντων χαὶ ὡς “Αντί- 

γονος τὰς πλείστας τῶν τταρ᾽ αὐτοῖς γυναικῶν ἐν ταῖς πενταχοσίαις 

χαϑοσιώσειεν Πάρϑοις, ὅτι τὲ τερολοχίζοιντο μὲν αὐτοῖς αἱ νύχτες 

$ 253 — Ant. Iud. XIV. 339. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 41, 

2 ἐγκλείει συγκλείει LVRC. includit Lat x&v] καὶ C τούτῳ ex 

τοῦτο corr. P 3 uiv om. M δὲ] vs V 4 τὸν πάρϑον corr. ex τῶν 

πάρϑων A 5 τοῦ — στάσιν] sedandae — concordiae Lat 6 δ᾽ AMC 

βοηϑῶν P!ML!VRC 7 βαρζαφράνην PA βαρζαφάνην MLVROC brazafranem 

Lat barzafranen Heg καίτοι) ὃς χαίτοι Destinon 8 γε] om. LVR ce Niese 

ἀναιρεῖν] ἀνελεῖν LVRO — 9 ἐπιδιδόναι LVR.— 10 ἔξεισιν — Πάκορος] eciit 

etiam pacorus cum hyrcano Lat ἔξεισιν] ἔξεισι δὲ (δ᾽ C) MC 11 πάκοροσ, 

opex og corr ἃ ἥττων ΝΜ καταλιπωγ)] relictisque Lat παρὰ 12 ἐλευ- 

ϑέρων καλουμένων tr. LVRO προέπεμπε LVRC 14 δὲ LVR ἐγέ- 

veto L 15 ἐφεστῶτασ M xal iy LVR. 16 9 C ἐνετύγχανον, ov 

corr. ex o» AC πανούργωσ PLVRCLatHeg τὴν ἐπιβουλὴν] τὰσ ἐπιβου- 

λὰσ LVR τὴν ὀργὴν M. 11 καλύπτοντι PAMLatHeg καλύπτειν ἐνεχελεύοντο 

(ἐκελεύοντο R) LVRC αὐτοὺσ V ἔπειτ᾽ C ἀναχωροῦντοσ P 18 δὲ 

LVRC ante χαταχϑεῖσιν suppletum zai P 19 χωρίον (o ex ὦ corr. À) 

ALVRC egdippon Lat 20 ἤχουσαν τῶν χιλίων tr. C 21 πεντακοσίαις] 

g PA 22 χαϑωσίωσε MLRV?C? χαϑοσίωσε V!Ct πάρ --9ow, 9 corr. 

exp P ve] ὅδ V προελοχίζοντο LVR παροχλοχίζοιντο sic C αἱ 

γύχτες om. Lat 
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ózó vOv βαρβάρων ἀεί, “τἄλαι δ᾽ ἂν xoi συνελήφϑησαν, εἰ μὴ 
zeguéuevov ἐν ᾿Ιεροσολύμοις “Πρώδην πρότερον λαβεῖν, ὡς μὴ τερο- 
συϑόμενος τὰ xav αὐτοὺς φυλάξαιτο. ταῦτ᾽ οὐχέτι λόγος ἣν 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ φυλαχὰς ἤδη πιόρρωϑεν ἑαυτῶν ἔβλετιον. 

5. Οὐ μὴν Φασάηλος χαίτοι mohÀà παραινοῦντος Οφελλίου 
φεύγειν, τεξχυστο γὰρ οὗτος τταρὰ Σαραμάλλα τοῦ πιλουσιωτάτου 
τότε Σύρων τὴν σύνταξιν τῆς ἐπειβουλῆς ὅλην, καταλιπεῖν Ὑρχανὸν 
ὑπέμεινεν, ἀλλὰ τῷ σατράπῃ σπιροσελϑὼν ἄντιχρυς ὠνείδιζεν τὴν 
ἐπιβουλὴν xal μάλισϑ᾽ ὅτι γένοιτο τοιοῦτος χρημάτων ἕγεχεν" 
γλείω ye μὴν αὐτὸς ὑπτὲρ σωτηρίας δώσειν ὧν ᾿Αντίγονος ὑπτὲρ 
βασιλείας ὑπέσχετο. σπιρὸς ταῦτα τιαγούργως ὁ Πάρϑος ἀττολογίαις 
τὲ xol ὕρχοις ἀττοσχευασάμενος τὴν ὑττοιμίαν ᾧχετο τιρὸς Πάχορον. 
εὐϑέως δὲ τῶν χαταλειφϑέντων Πάρϑων οἷς τεροσετέταχτο Φασάηλόν 
τὲ χαὶ Ὑρχαγνὸν συνελάμβανον τά ve ἄλλα πρὸς τὴν ἐπιορχίαν χαὶ 
τὸ ἄπιστον αὐτοῖς χαταρωμέγους. 

6. Ev δὲ τούτῳ xci τὸν Ἡρώδην ὃ σπιεμφϑεὶς οἰνοχόος ἔπτε- 
βούλευε συλλαβεῖν ἔξω τοῦ τείχους ἀ:τατήσας τιροελϑεῖν, ὥσττερ 
ἐντολὰς εἶχεν. ὃ δὲ am ἀρχῆς ὑττοπτεύων τοὺς βαρβάρους xai 
τότε ττεπτυσμένος εἰς τοὺς πολεμίους ἐμτεετττωχέναι τὰ μηνύοντα 
τὴν ἐπιβουλὴν αὐτῷ γράμματα, προελϑεῖν οὐκ ἠβούλετο χαίτοι 

ὃ 258 — Ant. Iud. XIV 344. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 44. 

1 συνελήφϑεισαν P 2 'Hooógv i. marg. suppl. λαμβάνειν LVR 
3 αὐτοὺς] αὐτὸν ΙΒ φυλάξοιτο 1.8, ταῦτα LVR.— A0yoc] λόχος typo- 
thetae ut uid. errore Bekker 4 μόνοσ LVR φύλαχασ VO z000o9£r] 

haud procul Lat, unde ov πόρρωϑεν Hudson αὐτῶν LVR αὐτὸ C — ἔβλε- 
πον] conspiciebat Lat — 5 Ὀφελλίου] filius Lat 1 χαταλειπεῖν PA 8 προ-]σελ- 

9ov A 9 μάλιστα LVR.— £vexa Υ 10 πλείω — 11 ὑπέσχετο] PAMLatHeg 

πλείω ys μὴν αὐτὸσ ὑπὲρ σωτηρίασ ὑπισχνεῖται LR. πλείω ys μὴν αὐτὸσ ὑπὲρ 
σωτηρίασ ὑπισχνεῖται δώσειν (δώσειν ὑπισχνεῖτο C) ὧν ἀντίγονοσ ὑπὲρ βασι- 
λείασ ὑπέσχηται VO 12 πάκορον, og ex o corr. A 13 τῶν] ot € 

χαταλειφϑέντων, εἰ ex ἡ corr. PV χαταλειφϑέντεσ C Παάρϑων] πάντων L'!R 
προσετετάτακτο C 14 συνελαμβάνοντο PAML? τά --- 15 χαταρωμέ- 
vovc] periuria simul ac perfidiam exsecrantes Lat easecrationibus quando aliud 
iam facere nequibant ultum iri cupientes barbarorum periuria et perfidiam pro- 
ditionis Heg τά τε ἄλλα] ἅμα legisse uid. Lat πολλὰ Destinon, ut A. I. XIV 348 
vj ἐπιορχία MC — 15 evvovo V 10 ἐπεβούλευε. A ἐπεβούλευσε V 11 post 
προελϑεῖν eras. ovx ἐβούλετο C; uide u. 20 ἀπατήσας] αἰτήσας Naber — litt. 
περ ἐντολὰσ ἱ. ras. 5—0 litt. m. 2 V 18 βαρβάρους --- 19 τοὺς om. C 
πεπυσμένος] minime dubitans (h. e. ut uid. πεπεισμένος) Lat 20 προσελ- 
ϑεῖν PA procedere Lat ἐβούλετο LV ROC 
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μάλα ἀξιοτείστως τοῦ Παχόρου φάσχοντος δεῖν αὐτὸν ὑπαντῆσαι 
τοῖς τὰς ἑπειστολὰς χομίζουσιν᾽ οὔτε γὰρ ἑαλωχέναι τοῖς πολεμίοις 

αὐτὰς xai ττεριέχειν οὐχ ἐπιβουλήν, ἀλλ᾽ ὅπόσα διεπράξατο Φασάη- 
Aoc. ἔτυχεν δὲ παρ᾽ ἄλλων σπιροαχηχοὼς τὸν ἀδελφὸν συνειλημ- 
μένον, xci προσήει Ὑρχανοὺ ϑυγάτηρ Π͵αριάμμη. συνετωτάτη 
γυναιχῶν, χαταντιβολοῦσα μὴ προϊέναι μηδ᾽ ἐμιειστεύειν ἑαυτὸν 
ἤδη φανερῶς ἐπιχειροῦσι τοῖς βαρβάροις. 

7. Ἔτι δὲ τῶν περὶ Πάχορον σχεπτομένων, zug ἂν χρύφα 
τὴν ἐπειβουλὴν ἀτιαρτίσειαν, οὐ γὰρ ἐχ φανεροῦ οἷόν τε ἣν ἀνδρὸς 
οὕτω δυνατοῦ περιγενέσθαι, τιρολαβὼν Ἡρώδης μετὰ τῶν olxcto- 
τάτων zt00007t0Y νύχτωρ ixi Ιδουμαίας ἐχώρει λάϑρα τῶν πιολε- 
μίων. αἰσϑόμενοι δ᾽ οἱ Πάρϑοι χατεδίωχον. χαχεῖνος τὴν μὲν 
μητέρα χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς χαὶ τὴν χαϑωμολογημένην παῖδα μετὰ 
τῆς μητρὸς xci τοῦ νεωτάτου τῶν ἀδελφῶν προστάξας ὁδεύειν 

αὐτὸς ἀσφαλῶς μετὰ τῶν ϑερατιόντων ἀνέχοτειτε τοὺς βαρβάρους" 
xol πολλοὺς χατὰ πᾶσαν προσβολὴν ἀποχτείνας εἰς Π]ασάδαν τὸ 

φρούριον ἠττείγετο. 
8. Βαρυτέρους δὲ χατὰ τὴν φυγὴν Πάρϑων ᾿Ιουδαίους ἐπεεί- 

ρασεν, ἐνοχλήσαντας μὲν διηνεχῶς, αἀττὸ δὲ ἑἕξήχοντα τῆς πόλεως 

σταδίων xol παραταξαμένους ξπτιξιχῶς στολὺν χρόνον. ἔνϑα χρα- 

τήσας Ἡρώδης χαὶ σπτολλοὺς αὐτῶν ἀττοχτείνας αὖϑις εἰς μνήμην 

τοῦ χατορϑώματος ἔχτισεν τὸ χωρίον xci βασιλείοις ττολυτελεστά- 

$ 261 — Ant. Iud. XIV 350. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 45. 

2 χομίζουσι P!A! 4 προσαχηχοὼσ L'R προαχηκοὼσ, 5z ex corr. m. 2 V 

συνειλημένον A ὅὄπροσήει] προσήει ἡ ML?O προσὴν ἡ ΠΥ. προσήει-- σκαταν- 
τιβολοῦσα] multis — precibus — orabat Lat Μαριάμμη] suspectum μαριάμη M 
Ιαριάμμης δὲ μήτηρ Destinon; cf. A. I. XIV 351, ubi nomen mulieris non extat 
6 χαταντιβαλοῦσα € προσιέναι C μηδὲ πιστεύειν L'VR 9. ἀπαρτή- 
σειαν P ἀπαρτίσειαν, α ante o ἷ. ras. m. 2 C — éz τοῦ φανεροῦ VO τ᾽Ὁ 
qv] εἶναι uertit Lat 10 δυνατοῦ] συνετοῦ LVRLat fort. recte προλαβὼν] 

λαβὼν M, om. Lat 11 ἰδουμαίαν PAM τῶν πολεμίων om. LVR 

12 óà LVR μὲν om. V 13 τοὺς ἀδελφοὺς] τὴν ἀδελφὴν Aldrich τὰς 
ἀδελφὰς Niese; uide Ant. Iud. XIV 353 14 τοῦ --- ἀδελφῶν] minimosque 
fratres Lat γεωτέρου V προτάξασ C! 16 μάσαδαν M. masada 

(acc.) Lat masedam Heg ἠπείγετο] PAMLat ἀφίχετο L ἀφίχτο VRC 

18 Βαρυτέρους δὲ] PAMLat za βαρυτέρουσ LVRC ἐπείρασε 1, 19 ὀχλή- 

cavraco PAM à C ξξήκονταὶ) E PA 20 χαὶ] eras. R. om. € 

παραταξαμένων, i marg. yg καὶ παραταξαμένουσ R 21 αὖϑις om. Lat 

22 τῶν χατορϑωμάτων 1 zeli βασιλείοισ τε C 
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τοις ἐχόσμησεν xal ἀχρότιολιν ὀχυρωτάτην ἀνεδείματο Ἡρώδειόν 
τε ἐχάλεσεν ἀττὸ ἑαυτοῦ. τηγιχαῖτά ye μὴν φεύγοντι χαϑ᾿ ἡμέραν 
αὐτῷ τιροσεγίνοντο 7τολλοί, xai χατὰ Ῥῆσαν γενομένῳ τῆς ᾿Ιδου- 
μαίας Ἰώσητιος ἀδελφὸς ὑτεταντήσας συνεβούλευεν τοὺς σιολλοὺς τῶν 

ἑχτομένων ἀτιοφορτίσασϑαι" μὴ γὰρ ἂν τοσοῦτον ὄχλον δέξασϑαι 
τὴν Π]ασάδαν. ἦσαν δὲ ónig τοὺς ἐνναχισχιλίους. πεισϑεὶς Ἡρώδης 
τοὺς μὲν βαρυτέρους τῆς χρείας διαφῆχεν ἀνὰ τὴν Ιδουμαίαν δοὺς 
ἐφόδια, μετὰ δὲ τῶν ἀναγχαιοτάτων τοὺς ἀλχιμωτάτους χατασχὼν 
εἰς τὸ φρούριον διασώζεται. καταλιτεὼν δὲ ἐνταῦϑα ταῖς γυναιξὶν 
ὀχταχοσίους φύλαχας χαὶ διαρχῆ τὰ ἐτειτήδεια τιρὸς ττολιορχίαν αὐτὸς 

εἰς τὴν ᾿Αραβικὴν Πέτραν ἠτιξίγετο. 
9. Πάρϑοι δ᾽ év Ἱεροσολύμοις ἐφ᾽ ἁρτιαγὴν τραπόμενοι τῶν 

φυγόντων εἰς τὰς οἰχίας εἰσέτιιτετον xai τὸ βασίλειον ἀτιεχόμενοι 
μόνων τῶν Ὑρχανοῦ χρημάτων" ἣν δ᾽ οὐ sitio τριαχοσίων ταλάν- 
των. ἐπετύγχανον δὲ xol τῶν ἄλλων οὐχ ὅσοις ἤλπισαν" ὃ γὰρ 
Ἡρώδης ἐκ πολλοῦ τὴν ἀτιιστίαν τῶν βαρβάρων ὑφορώμενος εἰς 
τὴν Ιδουμαίαν τὰ λαμπρότατα τῶν χειμηλίων τεροαγνεσχεύαστο, χαὶ 
τῶν αὐτῷ προσεχόντων ὁμοίως ἕχαστος. Πάρϑοι δὲ μετὰ τὰς 
ἁρπαγὰς ἐπεὶ τοσοῦτον ὕβρεως ἐχώρησαν ὡς ἐμτιλῆσαι μὲν ἀχη- 

$ 265 ΞΞ Ant. Iud. XIV 360. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 45. 
1 ὀχυροτάτην LR.— dveósiuezo] in eo condidit Lat, quem ἐνεδείματο fort. 

legisse adnotat Destinon ἠρώδιόν ALVR 2 ἀφ᾿ € φεύγοντεσ LVRC cum 
fugeret Lat «9? ἡμέραν om. Lat 8 χατὰ Ῥῆσαν γενομένῳ] παρῆσαν γενομένω 
δ᾽ ἐπὶ PAM χατὰ τὴν ϑρῆσαν LVR χατὰ 905go«v C postea uero quam (ad 
idumeam) uenit Lat; cf. infra 294. Ant. Iud. XIV 361. 400 4 iosippus Lat ἀδελ- 
φὸς] om. C ὁ ἀδελφὸσ V ἁδελφὸς Destinon συνεβούλευσε LR. ὅδ ἀποφροντί- 
σασϑαι 1 6 μάσαδαν Μ δ᾽ C τοὺς om. LVRC ἐνακισχιλίουσ M 
πεισϑεὶς] πεισϑεὶσ οὖν MLVRC itaque paruit Lat — 5 τῆς χρείας] τὴν χρείαν C 
διαφῆκεν --- 8 κατασχὼν] διαφῆκε (διαφῆκεν ἀνὰ L?) τὴν ἰδουμαίαν δοῦσ ἐφόδια 
μετὰ δὲ τὴν Ἰδουμαίαν ἄγων τοὺσ ἀλκιμωτάτουσ κατασχὼν (κατασχὼν expunxit 
i. 2) L διαφῆκεν εἰσ τὴν ἰδουμαίαν δοὺσ ἐφόδια μετὰ δὲ τὴν ἰδουμαῖαν ἄγων 
τοὺσ ἀλκιμωτάτουσ V διαφῆκε τὴν ἰδουμαίαν óoóg ἐφόδια μετὰ δὲ τὴν (dov- 

2 
[5.1] 

J » ' 4 , * : - ' , i 
μαίαν ἄγων vovo ἀλκιμωτάτουσ κατασχὼν Lips διαφῆκε τὴν ἰδουμαίαν ἄγων 
τοὺσ ἀλκιμωτάτουσ κατασχὼν (εἰσ s. m. 2) R per idumeam dimisit cum uiatico 
ualentissimos autem mazaimeque necessarios tenuit atque Lat ἀνὰ] ἐπὶ M 

9 τὸ om. M ó C ἐνταῦϑα ταῖς] ἐνταύϑαυταῖσ € 10 τἀπιτήδεια € 

12 δὲ ΤΥ τρεπόμενοι ΝᾺ 14 μόνον PA!LV! δὲ 1, οὐ om. Lat 
τρακοσίων M τ ῬΑ 15 ἠλπισαν)] ἡπησαν V! 10 ἀπιστίαν] ἀποστα- 
σίαν € 11 προανεσχευάσατο C καὶ -- 18 ἕχαστος] eiusque sociorum 
itidem quisque fecerat Lat 18 ὁμοίως om. PAM μετὰ] κατὰ LVR 
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62 DE BELLO IUD. I 269—274 (XIII 9—11. XIV 1) 

, M , cr EJ ΄ y - 

QUxvov πολέμου τὴν χώραν ἀπασαν, ἀνάστατον δὲ ποιῆσαι τὴν 
, ^ , » , 

Π]αρισαίων πτόλιν, ur μόνον δὲ χαταστῆσαι βασιλέα "Avríyovov, 
354 ^ ^ - 2) - , , SC M D 

ἀλλὰ x«i παραδοῦναι αὐτῷ Φασαηλόν ve xal Ὑρχανὸν δεσμώτας 
AUTE SIN Ἢ 5 s 

αἰχίσασϑαι. ὃ δὲ YoxavoU uiv τιροσπιεσὼν αὐτὸς τὰ ὦτα λωβᾶται 
Ee) - c . 5 - , 

τοῖς οδοῦσιν, cc μηδὲ αὐϑις ἐν μεταβολῇ τιοτε δύναιτο τὴν ἀρχιε- 
, 2 ^ AUT m S c 24 2 - - 

ρωσύνην ἀπολαβεῖν" δεῖ yàg ὁδλοχλήρους ἀρχιερᾶσϑαι" 10. τῆς 
, * ) 14 od ς /, ΄ " XS ^ 

(ασαήλου δὲ ἀρετῆς ὑστερίζει φϑάσαντος σιέτρᾳ τιροσρῆξαι τὴν 
/ c T - , 2 ΝᾺ ς ΄ 

κεφαλήν, ὡς χαὶ σιδήρου xal χειρῶν εἴργετο. χαἀχεῖνος μὲν "Hoc- 
J , 2 ob f 2 6 * ΄ 

δου γνήσιον ἑαυτὸν ἀποδείξας ἀδελφὸν χαὶ Ὑρχανὸν ἀγεννέστατον, 
ἀνδρειότατα ϑνήσχει ττοιησάμενος τὴν χαταστροφὴν τοῖς κατὰ τὸν 9 ἢ ἡ ΘΟ τη) i 

, ' / n , ?^ , U , βίον ἔργοις πιρέπτουσαν᾽ χατέχει δὲ xal ἄλλος λόγος, ὡς ἀνενέγκαι 
' 3 - , - N ἊΝ P] ^ c 225 , 

μὲν ἔχ τῆς τότε τιληγῆς, τεεμφϑεὶς δὲ ἰατρὸς ὑτε ᾿ΑἸντιγόνου ϑερα- 
- - » , M - V ^ , 

συδῦσαι δῆϑεν αὐτὸν ἕμτελήσειεν τὸ τραῦμα δηλητηρίων φαρμάκων 
Y , ΡΣ yo c ΄ 9}. «Οἱ 5 κ E] ^ 2 ' » 

zai διαφϑείρειεν αὐτόν. ὁτιότερον δ᾽ ἂν ἀληϑὲς ἢ, τὴν ἀρχὴν ἔχει 
^ , - 2 M ' - M 

A«uztQav. φασὶν γοῦν αὑτὸν xol τιρὶν ἐχτυνεῖσαι τευϑόμενον τεαρὰ 
L ς , , - S , 

γυναίου viwvóc ὡς Ἡρώδης διατεφεύγοι, ,vbv, εἰπεεῖν, εὔϑυμος 
» , - ^ ^ t 9 é 

ἄτύξδιμι τὸν μετελευσόμενον τοὺς ἐχϑροὺς χαταλιτεὼν ζῶντα." 
ς x c Ὁ , ’ y 

11. Ὁ μὲν οὖν οὕτως τελευτᾷ. Πάρϑοι δὲ χαίτοι διημαρτη- 
, € F^ - - ς 

xorec ὧν μάλιστα ἐπεϑύμουν γυναικῶν χαϑιστᾶσιν μὲν ἐν [sgoGo- 
^ 3 , ^ , , - 3 , 

λύμοις «Αντιγόνῳ τὰ τιράγματα, δεσμώτην δ᾽ Ὑρχανὸν ἀνάγουσιν 
M , 

εἰς τὴν Παρϑυηγήν. 
Ἢ ΄ . , ^ ' 3 , 

XIV. 1. Ἡρώδης δὲ συντονώτερον ἤλαυνεν εἰς τὴν Joofav 

$ 269 — Ant. Iud. XIV 364. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 46. 

1 ἁπάσασαν € 2 μαρισσαίων C δὲ] τεῦ 3 παραδοῦναι - - L 

παραδοῦναι τε ΝᾺ 4 προσπεσὼν] PAL?Heg προσπεσόντοσ ΜΙ ΛΥΗ, πατὴρ 

προσπεσόντοσ (πατὴρ expunctum) C, om. Lat λοβᾶται Υ ὅ οδοῦσι P!A1 
μηδὲ] μήτε PAM. μὴ xol, καὶ ἱ. ras. 2 litt. m. 2 TL μηδὲ αὖϑις] ne solutus 
quidem h. e. μηδὲ λυϑεὶς Lat δύναιτο] δύνετο R 6 ἀπολαβεῖν] ἀνα- 
λαβεῖν C 7 δὲ] ve L'!R προσρῆξαι!] προσράξαι ALVR προσαράξαι 
MC 8 ὡς χαὶ] PAML?Lat $e γε ΤΟ σιδήρου- .1, σιδήρου μὲν VR 
εἴργετο, y ἷ. ras. ex y corr. ἃ 9. éavtóv ἡρώδου γνήσιον tr. 171. ἀπο- 
δείξας] om., i. marg. post ἀγενρέστατον suppl m. 2 A ἀγενέστατον 
PAC!V 10 ἀνδρειότα Οἱ 11 δὲ om. M ἀνενέγχ - αἱ ἃ 
12.Ὁ. .C 18 ἐμπλήσει C 14 διαφϑείρει L' peremit Lat ἀληϑὲς 5] C 
ἀληϑὲσ ἦν PAM ἡ ἀληϑὲσ LVR ἔχει] ἔχη, 5 i. ras. A 16 διαφύγοι 
LVRC εἰπεῖν] εἶπεν PA εὐϑύμωσ L'VR 11 ζῶντα χαταλιπών tr. 
LVRC 18 οὕτω LVYR 19 i marg. χϑ Ὁ 20 δὲ LVR ἀνάγοῦσι L 
21 παρϑνήνην PAM παρϑυηνὴν, νηνὴν i. ras. 5 litt. V parthuenam Lat par- 
(hienen Heg. 22 i. marg. x9' V συντομώτερον LVR 
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DE BELLO IUD. I 274—277 (XIV 1. 2) 63 

ὡς ἔτι τἀδελφοῦ ζῶντος ἐπειγόμενος χρήματα τταρὰ τοῦ βασιλέως 
λαβεῖν, οἷς μόνοις “τείσειν ὑττὲρ Φασαήλου τὴν τῶν βαρβάρων 
ἤληειζεν πτελεονεξίαν. ἐλογίζετο γάρ, εἰ τῆς ττατρῴας φιλίας ἀμνη- 
μονέστερος ὃ “ραν γένοιτο xai τοῦ δοῦναι δωρεὰν μιχρολογώ- 
τέρος, δανείσασθαι σταρ᾽ αὐτοῦ τὰ λύτρα δύσιον ϑεὶς τὸν τοῦ 
λυτρουμένου σταῖδα" xai γὰρ ἐπήγετο τὸν ἀδελφιδοῦν ὄντα ἐτῶν 
ἑγιτά" τάλαντα δ᾽ ἣν ἕτοιμος τριαχόσια δοῦναι τιροστησάμενος 
Τυρίους πταραχαλοῦντας. τὸ χρεὼν δ᾽ ἄρα τὴν αὐτοῦ σπουδὴν 
ἐφϑάχει xol Φασαήλου τεϑνηχότος εἰς χενὸν “Πρώδης φιλάδελφος 
ἣν" οὐ μὴν οὐδὲ zagà L4ocuv εὑρίσχει φιλίαν οὖσαν. ὃ γοῦν 

βασιλεὺς αὐτῶν Ἰάλχος προττέμτμας ix τῆς χώρας χατὰ τάχος 
χεροσέτασσεν ἀναστρέφειν, τιροφάσει μὲν χρώμενος Πάρϑοις, éi- 
χηρυχεύσασϑαι γὰρ αὐτοὺς ἐχβαλεῖν Ἡρώδην τῆς ᾿4ραβίας, τῷ δὲ 
ὄντι χατασχεῖν ztQootQoUuevoc τὰ σ“ταρ᾽ ᾿ΑἸντιπτάτρου χρέα xol μηδὲν 
εἰς τὰς ἐχείνου δωρεὰς ἀντιτεαρασχεῖν χρήζουσιν τοῖς τέχνοις δυσω- 

γεῖσϑαι. συμβούλοις δ᾽ ἐχρῆτο τῆς ἀναιδείας τοῖς ὁμοίως ἀττοστε- 

ρεῖν τὰς ᾿ΑἸντιπτάτρου “ταραχαταϑήχας ϑέλουσιν᾽" ἦσαν δὲ τῶν σιερὶ 
αὐτὸν οἱ δυνατώτατοι. 

2. Ἡρώδης μὲν δὴ πτολεμίους voic ἥραβας εὑρὼν δι᾿ ἃ φιλ- 
τάτους ἤλπισεν xci τοῖς ἀγγέλοις ἀτιοχρινάμενος ὡς ὑτειηγόρευε τὸ 

$ 214 — Ant. Iud. XIV 370. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 46. 

1 ἔτι ἐπὶ 1,18, τοῦ ἀδελφοῦ LVRC — 2 μόνοσ L! ztiüsuv A 
3 ἐλογίζετο om. Lat 4 μικρολογώτερον L'R et man. 1 Lips 
5 τὰ om. L 6 λυτρομένου V ἐπήγετο, ἡ i. ras. A ἐπείγετο P 

ἐπείγετο 1, ἐπείγετο, εἰ adrasum Ὁ éco O! 1 δὲ LVRO 8 .παρακαλοῦν- 
τας] Tyrios Herodi cauisse Iosephus uoluit dicere, ut adnotat Destinon 

χρεῶν Α χρεὸν LRV! δὲ, ἄρα] παρὰ L!R αὐτοῦ om. LR 

9 ἐπεφϑάχει PM x£vov, s l ras. R xal | νὸν A noto ἐσ Suppl. 
m.2 C 10 εὑρίσχει] ηὕρισχεν (— χε VC) LVRO οὖσαν] μένουσαν LVRC 
11 μάλιχοσ CLat μάλχοσ ex μάλιχοσ corr. Lips bocchus Heg χατὰ τάχοσ 
ἔχ τῆσ χώρασ ἀναστρέφειν προσέτασσεν tr. LVR χατὰ τάχοσ ἐκ τῆσ χώρασ 
προσέτασσεν ἀναστρέφειν tr. C 12 προφάσει — 18 αὐτοὺς] simulatione qui- 
dem parthos per legatos petisse ut Lat πρόφασιν LVR πάρϑουσ P 
13 ἐχβάλλειν LVRC 14 προαιρούμενοσ κατασχεῖν tr. LVRO χατασχεῖν]} 
negare Lat παρ᾽ om. LVRC ἀντιπαρασχεῖν] ἀντιπάσχειν 111 18 δυσω- 
πεῖσϑαι om. C χρηζουσιν --- δυσωπεῖσϑαι)] filiis — consolatione egentibus 
Lat 16 δὲ LVR ὁμοίως om. CLat ἀποστερ- εῖν C 11 ἐϑέλουσιν 
LVRC tov om. PALVR 19 δὴ] οὖν M δι᾿ &] δι᾿ ἃ καὶ ΜῈ δ᾽ &C 

ἤλπισε 
20 ἔπεισε L ἀποκρινάμενος] ὑποκρινόμενοσ (corr. ex ἀποχρινάμενοσ Τὴ PLV 
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64 DE BELLO IUD. I 277—281 (XIV 2. 9) 

πάϑος ὑπέστρεψεν Uc iyomrov. καὶ τὴν uiv πρώτην ἑσπέραν 

κατά τι τῶν ἐπιχωρίων ἱερὸν αὐλίζεται τοὺς ὑτιολειφϑέντας ἀνα- 

λαβών, τῇ δ᾽ ἑξῆς εἰς Ῥινοχούρουρα προελϑόντι τὰ περὶ τὴν τὰ- 

δελφοῦ τελευτὴν ἀτεαγγέλλεται. τεροσλαβὼν δὲ τιένϑους ὅσον Gzté- 

ϑύήχατο φροντίδων ἤει τεροσωτέρω. xol δὴ βραδέως ó ραψ μετα- 

γοήσας ἔπεμψεν διὰ τάχους τοὺς ἀναχαλέσοντας τὸν ὑβρισμένον. 

ἔφϑανεν δὲ xal τούτους Ἡρώδης εἰς Πηλούσιον ἀφιχόμενος, ἔνϑα 

τῆς πτιαρόδου μὴ τυγχάνων ὑτεὸ τῶν ἐφορμούντων τοῖς ἡγεμόσιν 

ἐντυγχάνει" χἀχεῖνοι τήν τὲ φήμην xal τὸ ἀξίωμα τἀνδρὸς αἰδεσ- 

ϑέντες πιροϊεέμτεουσιν αὐτὸν εἰς ᾿4λεξάνδρειαν. ὃ δὲ σεαρελϑὼν 

εἰς τὴν zóAw ἐδέχϑη μὲν λαμτερῶς ὑπὸ Κλεοπάτρας στρατηγὸν 

ἐλπειζούσης ἕξειν εἰς ἃ γαρεσχευάζετο" διαχρουσάμενος δὲ τὰς ;ztaga- 

χλήσεις τῆς βασιλίδος χαὶ μήτε τὴν ἀχμὴν τοῦ χειμῶνος ὑποδείσας 

μήτε τοὺς χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ϑορύβους ἐπὶ Ῥώμης ἔπλει. 

3. Κινδυνεύσας δὲ περὶ Παμφυλίαν xai τοῦ φόρτου τὸ τελξῖον 

ἐχβαλὼν μόλις εἰς Ῥόδον διασώζεται σφόδρα τῷ χερὸς Κάσσιον 

χιολέμῳ τετρυχωμένην, δεχϑεὶς ózt0 Πτολεμαίου xai Σατεφινίου τῶν 

φίλων. καίτεερ δὲ ὧν ἐν ἀπορίᾳ χρημάτων ναυτιηγεῖται τριήρη 

μεγίστην, ἐν jj μετὰ τῶν φίλων εἰς Βρεντέσιον χατατιλεύσας χκἀα- 

8 217 — Ant. Iud. XIV 374. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 46. 

1 ἐπ᾿ αἴγυπτον L εἰσ αἴγυπτον PAM aegyptum uersus Lat 2 ὑπολειφρϑέν- 

vag (ει i. ras. P) PAMLat et i. marg. m. 2 L ἐπιχωρίουσ LVR ἀπολειφϑέν- 

tuc C et 1. marg. V ἀναλαβών] ἀναλαμβάνων LVR dum recipiat Lat ὁ δὲ 

LVR ῥηνοχούρουραν P ῥινοχούρουραν AMLVR in regiones quas rhinocorii in- 

habitant Heg . προσελθόντι LO 4 ἀπαγγέλεται V προσλαβὼν δὲ] 

καὶ προσλαβὼν (x«l S.) ἃ προσλαβὼν, λαβὼν i.ras. L πένϑοσ ῬΑ 

ὕσον] ὅσων A! ὅσον ἦν ὧσ L'VRC ὅσον ἦν ὧν L* ὅσον εἰκὸς ἦν Naber — q90?- 

τίδασ C ὅ ἤει om.P προσωτέρω-, — ó' Age] bocchus Heg — 6 ἀνακαλέσαν- 

tug V — "1 0g9ave- , v ex a corr. uid. P pace V τούτους Ἡρωδης] τοὐτουσωτὴ- 

ριώδησ ἢ 8. ἐφορμούντων] Spanheim ἐφωρμώντων codd. ab eius rei specu- 

latoribus Lat ἐφοομόντων ed. pr. ἡγεμῶσιν V! 9 ταἀνδρὺσ l1. ras. 3—4 

litt M τοῦ ἀνδρὸσ V 10 προ- πέμπουσιν V —— προσελϑὼν V 12 παρε- 

σκευάζετο, e ante g i. ras. m. 2 V 13 ἀχμὴν] αὐχμὴν M asperitatem 

Lat ὑποδησασ V! 14 κατὰ Ἰταλίαν) marina (h. e, κατὰ ϑάλατταν) Lat 

19 τὴν παμφυλίαν C πλέον LVR— 16 μόγισ LVR εἰς] πορὸσ Ὁ. vo] 

τὸ C! 11 δεχϑεὶς] δεχϑεὶσ δὲ MLVRLat σαφηνίου P σαπφηνίου AMC, 

safnii Lat Xennzirog A. 1. XIV ὁττ, cf. XVI 257 — 18 δὲ] om. MLVR δ᾽ € 

ὧν om. LVRC χρημάτων] χρημάτων ἦν L* χρημάτων or € 19 βρεν- 

τήσιον PA 

c 

10 

15 



10 

15 

20 

DE BELLO IUD. I 281—285 (XIV 3. 1) ' 65 

χεῖϑεν εἰς Ῥώμην ἐπειχϑεὶς πρώτῳ διὰ τὴν πατρῴαν φιλίαν ἐνε- 
τύγχανεν ᾿Αντωνίῳ χαὶ τὰς T€ αὐτοῦ xal τοῦ γένους συμφορὰς ἐχ- 
διηγεῖτο, ὅτι τε τοὺς οἰχειοτάτους ἐν φρουρίῳ χαταλιτιὼν ττολιορ- 
χουμέγους διὰ χειμῶν ος χελεύσειεν ἐγι αὐτὸν ἱχέτης. 

4. ᾿Αντωνίου δὲ ἥτιτετο τιρὸς τὴν μεταβολὴν οἶχτος, xal xara 
μνήμην μὲν τῆς ? -Αντιυτάτρου ξενίας, τὸ δὲ ὅλον χαὶ διὰ τὴν τοῦ 
παρόντος ἀρετὴ ν ἔγνω χαὶ τότε βασιλέα χαϑιστᾶν Ἰουδαίων ὃν προς 
τερον αὐτὸς ἐπιοίησεν τετράρχη ν. ἐνῆγεν δὲ οὐχ ἔλαττον τῆς εἰς 
Ἡρώδην φιλοτιμίας ἢ πρὸς ᾿ΑἸντίγονον διαφορά" τοῦτον γὰρ δὴ 
στασιώδη τε zal Ῥωμαίων ἐχϑρὸν i ὑχιξελάμβανεν. Καίσαρα μὲν οὖν 
εἶχεν ἑτοιμότερον αὐτοῦ τὰς ᾿ντιχιάτρου στρατείας ἀνανεούμεγον, 
ὡς κατ᾽ κἌἴγυπτον αὐτοῦ τῷ “τατρὶ συνδεήνεγκεν, τήν τὲ ξεγίαν xal 
τὴν ἐν ἅσιασιν εὔνοιαν, ὁρῶντά ye μὴν καὶ τὸ Ἡρώδου δραστήριον" 
συνήγαγεν δὲ τὴν βουλήν, ἐν ἡ Π]εσσάλας καὶ μετ᾽ αὐτὸν “Ἵτρα- 
τῖνος παραστησάμενοι τὸν Ἡρώδην τάς τὲ πατρῴας εὐεργεσίας καὶ 
τὴν αὐτοῦ πρὸς Ῥωμαίους εὔνοιαν oie. ἀποδεικνύντες ἅμα 
xai πολέμιον τὸν Ayríyovoy οὐ μόνον ἐξ ὧν διηνέχϑη τάχιον, ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ τότε διὰ Πάρϑων λάβοι τὴν ἀρχὴν Ῥωμαίους ὑττεριδών. 
τῆς δὲ συγχλήτου σιρὸς ταῦτα κεχινημένης ὡς σπιαρελϑὼν ᾿Αντώνιος 
καὶ πρὸς τὸν κατὰ Πάρϑων σεόλεμον βασιλεύειν Ἡρώδην συμφέρειν 
ἔλεγεν, ἐσεεινηφίζονται gus λυϑείσης δὲ τῆς βουλῆς ᾿Αντώνιος 

$ 281 — Ant. Iud. XIV 319. 

PAMLVRCLatHegesippus I 29 p. 41. 

IB. rods L ἐνετύχανεν V 2 ve] γε ΠΟΙᾺ αὑτοῦ Bekker 
ἐχύϑιηγεῖται ed. pr. 83. τὲ] δὲ LR. 5" Aveoviov — οἶκτος] itaque tantae misera- 
tionis casum admiratus antonius Lat 6 τὸ δὲ ὅλον») func uero Lat διὰ 
τὴν τοῦ] διὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ LRC δι᾽ αὐτοῦ τὴν τοῦῦ 1 ἀρετὴν om. M ἔγνω 
καὶ ἔγνωχε MLVRC etiam (tune) constituit Lat 860 € ἐλάττω PAM 
minus Lat εἰς om. P! — 9 .διαφ: ορὰ, eras. 9 P τοῦτ M ó; om. L 
10 Καίσαρα — 11 ἀνανεούμενο»] caesarem quidem habebat multo quam ipse 
paratius renouantem antipatri eapeditiones Lat caesar tamen beniuolentia naturali 
effusior et toleratam in aegypto antipatri militiam omnibus patris sui caesaris 
proelüs et hospitalem coniunctionem tamquam. reuouatis gratiae pignoribus 
cariora habebat Heg καῖσαρ PAM probante Destinone 11 στρατείας] 
στρατηγίασ Ρ στρατιὰσ AMLVR ἀνανεούμενοσ PM probante Destinone 
13 δρῶν Destino. τὸ, 14 συνῆγε LVRC τὴν] χαὶ τὴν LVRC wuerum- 
tamen et Lat μεσάλασ PAM μεσσαλὰσ LV μεσσαλὰσ RC "Avoativoc] 
LatHeg ἀτραντῖνοσ PM ἀστραντῖνοσ A ἀτραγαντῖνοσ LVR ἀτραγῖνοσ C 
15 ̓ πατρώουσ AMLRC 16 ἀποδειαν - ,Urteg V qui — demonstrarent Lat 11 o: 
μόνον ἐξ ὧν] M. o? μόνον ὧν PA 2 ἐξ ὧν οὐ μόνον. LVRC non solum quod Lat 
18 τότε] antea Lat — 20 Ἡρώδην x M! 21 ἐπιψηφίζονται, 5 i. ras. L 
βουλῆς] συμβουλῆσ A ἀρχῆσ LR βρὑχῆσ, s. m. 2 V yo τῆσ βθυλῆδι ij. marg. m. 2L 

losephus VI. 
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00 DE BELLO IUD. I 285—289 (XIV 4. XV t. 95) 

μὲν xal Καῖσαρ μέσον ἔχοντες Ἡρώδην ἐξήεσαν, πιροῆγον δὲ ovv 
ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς οἱ ὕπατοι ϑύσοντές τε xol τὸ δόγμα ἀναϑή- 

σοντὲς εἰς τὸ Καπετώλιον. τὴν δὲ πιρώτην Ἡρώδῃ τῆς βασιλείας 

ἡμέραν ᾿Αντώνιος εἱστία. 
XV. 1. Παρὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον ᾿Αντίγονος ἐπολιέρχει τοὺς 

ἐν Πασάδᾳ, τοῖς μὲν ἄλλοις ἐπιτηδείοις διαρχουμένους, σττανίζον-- 
τας δὲ ὕδατος" διὸ καὶ Ἰώσητιος ἀδελφὸς Ἡρώδου σὺν διαχοσίοις 
τῶν οἰχείων δρασμὸν ἐβουλεύετο εἰς L4oaflac ἀχηχοὼς τῶν εἰς 
Ἡρώδην ἁμαρτημάτων MáAyo μεταμέλειν. xav ἔφϑη καταλιπὼν 
τὸ φρούριον, εἰ μὴ περὶ τὴν νύχτα τῆς ἐξόδου συνέβη τελεῖστον 
ὗσαι" τῶν yàg ἐχδοχείων ὕδατος ἀναπιλησϑέντων οὐχέτ᾽ ἔχρῃζεν 
φυγῆς, ἀλλ᾽ ἐπεξήεσαν ἤδη τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντίγονον καὶ τὰ μὲν 
φανερῶς συμτιλεχόμενοι, τὰ δὲ λοχῶντες συχνοὺς διέφϑειρον. οὐ 
μὴν ἐν ἅπασιν εὐστόχουν, ἔστιν δ᾽ ὅπου καὶ αὐτοὶ πταίοντες ἀνέ- 

στρεφον. 
2. Κὰν τούτῳ Βεντίδιος ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς τεεμφϑεὶς ἐκ 

Συρίας Πάρϑους ἀνείργειν μετ᾽ ἐχείνους εἰς Ιουδαίαν :ταρέβαλεν 
λόγῳ μὲν ὡς βοηϑήσων τοῖς zi ἸΙώσητιον, ἔργῳ δ᾽ ᾿Αντίγονον 
ἀργυριούμενος. ἔγγιστα γοῦν Ἱεροσολύμων αὐλισάμενος ὡς ἐνετελήσϑη 
χρημάτων, αὐτὸς μὲν ἀνεχώρει μετὰ τῆς τιλείστης δυνάμεως, Σίλωνα 

δὲ σὺν μέρει χαταλέλοιτιεν, ὡς μὴ κατάφωρον τὸ λῆμμα ποιήσειεν 
χιάντας ἀτταναστήσας. ᾿ Ἵντίγονος δὲ ττάλιν ἐλτείζων Πάρϑους ἔττα- 

PAMLVRCLatHegesippus 1 30 p. 48. 
1 uiv] om. P δὲ R. . 2 vs] δὲ LR 3 χαπιτώλιον C — 'Hoo0j 5oo- 

δην C 4 εἱστία] ex corr. O ἡστεία Οἱ εἱστία αὐτὸν PAMLVRLatHeg probante 
Destinone; cf. Ant. Iud. XIV 389. 5i.marg.4 VC τοὺς] τοῖσ C! 6 μεσάδα AL 

μασσάδα V massada (acc.) Lat ἐπιτηδείουσ M1 1 ὃ ἀδελφρὸσ ALVRO ἀδελ- 
φὸς Destinon | &«xo - ἐσ 1, διακόνοισ Lips διακοσίοισ (xo ex xo corr., σίοισ 1. ras. 

m. 2) R &iaxootovo V — iosippus Lat 8 ἐβουλεύοντο PA ἐβούλευσεν LVR 
ἐβουλεύσατο Niese 9 μαλίχω] CLat μεταμε-λεῖν, eras. v, 4 eX « corr. P 
10 νύχταν V πλεῖστον ὗσαι συνέβη tr. V 11 ἐχδοχίων 1, ἐχδοχιῶν R 
ἀναπλησϑέντων ὕὑδατοσ tr. ΝῊ οὐκέτ᾽ ἔχρῃζεν] οὐχέτ᾽ ἔχρηζον M οὐ κατεδέησε 
LVR causa non erat Lat 12 ἀλλὰ Ο τὸν om. LVRC 18 εἰσπλεχόμενοι V 
14 δὲ LVR ὅπου] ὅπη LVRC πταίσαντες Niese 17 ἀνείργει»] ἀναιρεῖν 
L'R παρενέβαλεν Naber 15 βοηϑήσων, ἡσων i. ras. 2—3 litt. m. 21, βοη- 
9o» VR iosippum Lat ἔργω, ὦ ex ov corr. A δ᾽ δὲ ALR δὲ τοῖσ 
z£gi V, cf. u. 12 19 γοῦν] οὖ PAM 21 σὺν ucoti] PAML? Lat συμμερί- 
τὴν L'YRC κατέλιπεν Destinon χατάφορον ΡΒ 22 ἐπαμυνεῖν] Destinon 

ἐπαμύνειν ῬΑ ἐπαμύνειν αὐτῶ MLVRC 

10 

15 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. I 289—293 (Xv 2— ἢ 67 
- ' xv/7) / 26€ , € »! } ^ ,ὔ ' € μυνεῖν χαὶ “Σίλωνα τέως é9eoamnevey, ὡς μηδὲν ἐνοχλοίη soà τῆς 

ἐλγειίδος. 
». WC £C ^ n ) n ὦ". 2 AM, ^ 9. ΠΙδη δὲ Ἡρώδης κατατιετελευχὼς az τῆς [ταλίας εἰς Πτολε- 

“7. y ' NM, 2 JA, LÍ; ^ € ^^ μαΐδα xci συναγηοχὼς δύναμιν ovx ολίγην ξένων ve χαὶ ὁμοφύλων "η . - "xix in Ep 25-2) Ὁ " 7 , ἤλαυνεν διὰ τῆς Γαλιλαίας ἐπ «Αντίγονον συλλαμβανόντων Βεντι- 
ν , € 2^ ^ » Js) , ^ ^v δέου xal Σίλωνος, ovg Ζέλλιος 6m ᾿Αντωγίου «euqóeie Ἡρώδην 
συγκαταγαγεῖν ἔπεισεν. ἐτύγχανεν δὲ Βεντίδιος μὲν ἐν ταῖς πόλεσιν 

^ y , , $D^5 Y ) d , , vac διὰ Πάρϑους ταραχὰς χαϑιστάμενος, Σίλων δὲ ἐν Ιουδαίᾳ χρή- 
ze rdi : , v ὃ 9 TY x 2 ^ tH. Ἴδης ἦρι , : 2 , μασιν ὑτε «ντιγόνου ὀιερϑαρμένος. ov μὴν Ἡρώδης ἰσχύος v:zxóost, 2206. B2 2 - 2 € 3$ ὦν ^ - Y , ^ σπεροϊόντι ὃ αὐτῷ χαϑ' ἡμέραν ηὐξεῖτο τὰ τῆς δυνάμεως, xol τιλὴν 3i.» - ^ , , ΄ 5 ' 2 ὁλίγων στᾶσα ἡ Γαλιλαία τιροσέϑετο. 7tQovxetto μὲν ovy τὸ ἀναγ- 

καιότατον ἀγώνισμα Πασάδα xol τὸ ῥύσασϑαι τιρῶτον τοὺς οἰχείους 
) - i5. [P Ji) ^v Ju τὸ τ ἘΠ : ' 3. οὐδ &x τῆς πολιορχίας, γίνεται δ᾽ ἐμπόδιον ᾿ἸΙότιτιη ταύτην γὰρ &yor ^ , 2 2] Ἵν , c ' - AC ny πολεμίαν οὐσαν ἐξελεῖν τιρότερον, ὡς μὴ χωροῦντος ἐπὶ Τεροσολίύ- 
μὼν κατὰ γώτου τι τοῖς ἐχϑροῖς ἔρυμα χαταλείποιτο. συνῆτιτεν 

y "E 3) , - » , , € δὲ xal Σίλων ἀσμένως τῆς ἀτταναστάσεως πρόφασιν εὑρών, (0 τεροσ- 
, 2 E VEG “ἘΝ π , ς PES 2 ν ' ) ἔχειντο Ιουδαῖοι διώχοντες. ἐπὶ τούτους Ἡρώδης ἐχδραμὼν uer 310» , , ^^ - - ) oMyov στίφους τρέπεται ταχέως xal Σίλωνα διασώζει χαχῶς αμυ- 
γόμεγον. 

hr 2.7 ^ κ᾿ , 4. Ἔπειτα lómmuv ἑλὼν πρὸς τὴν Π]ασάδα δυσόμενος τοὺς 
, 2 - 2) , € , οἰχείους wstíyevo. καὶ τῶν ἐπιχωρίων ovg μὲν πατρῴα φιλία 

- A y M ) - QE i] U - 3) ἊΣ 2 χεροσῆγεν, οὺς δὲ τὸ αὐτοῦ χλέος, oUc δὲ τῆς ἐξ ἀμφοῖν εὐεργε- 2 P] , 3e ἘΠ M 2 ^ € S 3^ , , A σίας ἀμοιβὴ, πιλείστους ye μὴν ἐλπὶς ὡς ἐχ βασιλέως βεβαίου͵ 

$ 289 — Ant. Iud. 393. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 48. 
lxalom.Lat ἐϑεράπευσεν ed. pr. πρὸσ vào ἐλπίδασ C pendente spe 

Lat 3 i. marg. λα V ἀπὸ] ἐκ LVRC 4 συναγειοχὸσ 1, συναγειο- 
χὼσ R 6 καὶ τε καὶ AMC 7 συγκατάγειν (ovre — V LVRC 8 πάρϑου 
L'VR  4'C 10 δὲ LVRC ηὔξετο MLVRC καὶ om.Lat 11 ἢ om. 
AMC  róom.M 12 μάσαδα MVO μασάδε, & paene erasum L masadam (acc.) 
Lat 18 δ᾽ μὲν LVR γὰρ om. A 15 νώτου corr. ex νῶτον M. vouzo» V 
ἔρημα L'R χαταλείποιτο] λίποιτο LR λίποι V καταλίποιτο C 10 xal om. 
LR Σ λων] σίμων L! ἐπαναστάσεωσ PAML? resistendi Lat ᾧ προσ- 
ἕχειντο] PA óc (c i. ras. m. 2 L) δὲ προσέχειντο LMVRC ᾧ — 11 Ἰουδαῖοι] 
quod eum persecutio premeret iudaeorum Lat — 7 οἱ ἰουδαῖοι V διώκοντες] 
προσήκοντεσ PA, uude προδιώχοντες Destinon τούτοισ ALLips 20 μα- 
ouó& A udc«óav MO uacáóav LR μόσαδα V massadam Lat masadam Heg 
21 ἐπείγετο P^ πείγετο A 23 μὴν ἢ ἐλπὶσ MLVRC 
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68 DE BELLO IUD. I 293—297 (XV 4—6). 

δυσχίνητός τε ἤδη δύναμις ἤϑροιστο. ττροϊόντα δ᾽ ᾿4ντίγονος ἐνήδρευεν 

τὰ ἐπιτήδεια τῶν τταρόδων τιρολοχίζων, ἐν οἷς οὐδὲν ἢ μιχρὰ τοὺς 

πολεμίους ἔβλαπτεν. Ἡρώδης δὲ τοὺς ἐκ Π]ασάδας οἰχείους πταρα- 

λαβὼν ῥᾳδίως καὶ Ῥῆσαν τὸ φρούριον jet zQóg τὰ Ἱεροσόλυμα" 

συνῆτιτε δ᾽ αὐτῷ τὸ μετὰ Σίλωνος στρατιωτιχὸν χαὶ ττολλοὶ τῶν 

ix τῆς πόλεως τὴν ἰσχὺν καταπλαγέντες. 

5. Σερατοτιεδευσαμένους δὲ κατὰ τὸ γερὸς δύσιν χλίμα τοῦ 

ἄστεος οἱ ταύτῃ φύλαχες ἐτόξευόν τε xal ἐξηχόντιζον αὐτούς, ἄλλοι 

δὲ χατὰ στῖφος ἐχϑέοντες ἀττεπειρῶντο τῶν τυροτεταγμένων. Ἣρώ- 

Óng δὲ τὸ μὲν τιυρῶτον χηρύσσειν scel τὸ τεῖχος ἐχέλευεν ὡς àv. 

ἀγαϑῷ ve παρείη τοῦ δήμου xal ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς τιόλεως, μηδὲν 

μηδὲ τοὺς φανεροὺς ἐχϑροὺς ἀμυνούμενος, δώσων δὲ χαὶ τοῖς δια- 

φορωτάτοις ἀμνηστίαν. ἐπεὶ δὲ ἀντι-ταρηγοροῦντες οἱ περὶ τὸν 

᾿Αντίγονον οὔτε καταχούειν τῶν χηρυγμάτων εἴων τινὰς οὔτε μετα- 

βάλλεσθαι, τὸ Aouróv ἀμύνεσθαι τοὺς ἀττὸ τοῦ τείχους ἐπέτρεττεν 

τοῖς σφετέροις" οἱ δὲ ταχέως ἅπαντας ἀττὸ τῶν 7τύργων ἐτρέψαντο 

τοῖς βέλεσιν. 

6. Ἔνϑα δὴ xal Σίλων ἀτεεχαλύψατο τὴν δωροδοχίαν" ἐπι- 

σχευασάμενος γὰρ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν σπάνιν ἐπιτηδείων 

ἀναβοᾶν χαὶ χρήματα εἰς τροφὰς ἀπαιτεῖν ἀπάγειν τὲ σφᾶς χϑι- 

μεριοῦντας εἰς τοὺς ἰδίους τόπους, ἐπειδὴ τὰ περὶ τὴν πόλιν 

$ 294 — Ant. Iud. XIV 399. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 49. 

1 δυσκίνητος] walidissimas Lat τε] δὲ LVRC que Lat ἤδη] ἡ C, om. 

LR ἤδη ἡ Destinon δὲ LVR ἐνίδρευεν A — 2 τἀπιτήδεια C — 3 voio τε 

LRO παραλαβὼν — 4 φρούριον] receptis e masada pigneribus suis et rebus a 

castello Lat — 4 ῥησὰν P ϑρῆσαν ΝΥ͂Ο,: σαν exstat i. marg. m. 2 V; cf. 

ἢ 2060 εἴη R  50&MLVRO πολλοὶ) ceteri La& 1 στρατοπεδευσαμέ- 

νους] στρατοπεδευσαμένου ML'VRC, de Lat non liquet 8 ἄστεωσ V!R 

ἠκόντιζον VC αὐτούς] eic αὐτοὺς Bekker cum L. B 10 δὲ τὸ suppl. A 

κηρύσσειν, c ante c i. ras. maiore A περὶ] ἐπὶ AL circa Lat ἐχέλευσεν 

LVR 11 παρείη] παρίη PA. παρήει MLVR aduenisse Lat μηδὲ] Bekker μήτε 
tL 

codd. 12 ἀμυνούμενος] RLat ἀμυνόμενοσ PAMLVC Lips τοὺσ διαφορω- 
L κ᾿ - 

τατουσ V 13 ó$- V ἀντιχατηγοροῦντεσ A obsirepentes Heg, unde ἄντι- 

παταγοῦντες Destinon οἵ om, V! tov om. LVR 14 "Avclyovov) ἀντώ- 

»ov € 15 ἀμύνασϑαι LVRC τοὺς] voic P pr C 16 coto σφετέροισ 

ἐπέτρεπεν tr. P 18 xol ὁ σίλων LVR — 20 εἰς τροφὰς] ταῖσ τροφαῖσ LVR 

τε εἰς τροφὰς ed. pr. ἀπαγαγεῖν ΤΕΥ χειμεριοῦντασ, α ex eo corr. li 

21 ἰδίους] ἐπιτηδείους MLVRO oportuna Lat 
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DE BELLO IUD. I 297—302 (XV 6) 69 

ἦν ἔρημα zt&vra τῶν zo d vcíyovov προανεσχευασμένων, ἐχίνει τε τὸ 
στρατόσιεδον xal ἀναχωρεῖν ἐτιειρᾶτο. Ἣ ρώδης δ᾽ ἐντυγχάνων τοῖς 

τε ὑπὸ τὸν Σίλωνα ἡγεμόσιν xai χατὰ τελῆϑος τοῖς στρατιώταις 
ἐδεῖτο μὴ χαταλιτιεῖν αὐτὸν ὑτιό τὲ Καίσαρος xal ᾿Αντωνίου xai 
τῆς συγχλήτου τιροτιεμφϑέντα" λίσειν γὰρ αὐϑημερὸν αὐτῶν τὰς 
ἀπορίας. χαὶ μετὰ τὴν δέησιν [εὐθέως] δρμήσας αὐτὸς εἰς τὴν 
χώραν τοσαύτην αὐτοῖς ἐπιτηδείων ἀφϑονίαν ἐχόμισεν, ὡς τεάσας 

ἀποχόψαι τὰς Σίλωνος στιροφάσεις, εἴς τὲ τὰς ἑξῆς ἡμέρας μὴ 

διαλιτειεῖν τὴν χορηγίαν τιρογοούμενος ἐτιέστελλεν τοῖς τιερὶ Σαμά- 
ρξδιαν, ᾧχείωτο δ᾽ ἢ πόλις αὐτῷ, σῖτον xal οἶνον χαὶ ἔλαιον xci 
βοσχήματα κατάγειν εἰς Ἱεριχοῦντα. ταῦτ᾽ ἀχούσας ᾿Αντίγονος 
διέτεεμιμεν scegli τὴν χώραν εἴργειν καὶ λοχᾶν τοὺς σιτηγοὺς χελεύων. 
oí δ᾽ ὑπήχουον, καὶ πολὺ πιλῆϑος ὁηυλιτῶν ὑττὲρ τὴν Ἱεριχοῦντα 
συνηϑροίσϑη" διεχαϑέζοντο δὲ ixl τῶν ὀρῶν παραφυλάσσοντες τοὺς 
τὰ ἐπιτήδεια ἐχκομίξοντας. οὐ μὴν Ἡρώδης ἠρέμει, δέχα δὲ σγεξίρας 
ἀναλαβών, ὧν ztéyve μὲν Ῥωμαίων χεέντε δὲ Ἰουδαίων ἦσαν ἔχουσαι 

χαὶ μισϑοφόρους μιγάδας τιρὸς οἷς ὀλίγους τῶν ἱτχετέων, él τὴν 
Ἱεριχοῦντα παραγίνεται, χαὶ τὴν μὲν πόλιν ἐν Τα Κρ: lid εὑρίσχει, 
πενταχοσίους δὲ τὰ ἄχρα OPERUM σὺν γυναιξὶν χαὶ γενεαῖς. 
αὐτοὺς μὲν οὖν ἀτιολύει λαβών, Ῥωμαῖοι δ᾽ εἰσπεσόντες τὸ λοιτεὸν 
ἄστυ διήρπασαν ni χαταλαμβάνοντες τὰς οἰχίας τεταντοίων κειμη- 

$ 297 — Ant. m XIV 400. 

PAMLYVRCLatHegesippus I 30 p. 49. 

. ἔρημα 
1 ἣν om. LVR ἔρημα πάντα] απανταὰ 1, προανεσχευασμένων) 

M παρεσχευασμένων P προεσχευασμένων, ων ἷ. ras. À προανασχευασαμένων 

LVRC ante prouisis Lat; cf. Ant. XIV 406 2 δὲ MLVR ἐντυγχάνων) 
ἐγγὺσ τυγχάνων PA 8 ὑπὸ] ἐπὶ L'VR περὶ Niese τοῖς] τοῖσ τε ῬΑ 
στρατιώτεσ V! 4 χαταλιπεῖν, ει eX εἰ COIT. À αὐτὸν] τὸν habuisse uid. 
Heg ὃ τὰς] τοὺ 1}  εὐϑέως om. PALatHeg, cf. Ant. Iud. XIV 408 

ic] oc A 9 διαλιπεῖν, L corr. ex εἰ ἃ διαλείπειν M ἐπέστελεν Α 

10 οἰκείωτο LR! ὠχίωτο C' δὲ ALVRC πόλισ, εἴ. ras. m. 2A σῖτον) 
καὶ σῖτον LVR οἶνον xal om. C 11 βοσχήματα!] βοσχημάτων καὶ 
οἶνον O ταῦτα MLVRC — 6 ἀντίγονοσ LVR 12 περὶ] κατὰ LVR 
εἴργειν P et ex corr. A 13 δὲ LVR. πολλὺ A! [14 δ᾽ Ο ὀρέων LVR 

, x lu πραφυλάσσοντεσ R! παραφυλάσσοντε" τἀπιτήδεια Ὁ 18 διεχομίζοντασ V 
16 Ῥωμαίων] ῥωμαικαὶ C 6 C 17 oic] oto L'RV! ἱππέων] ἱππέων 

παραλαβὼν Hauerkamp ex L. B. [8 παραγίνεται γίνεται LVR.—— καταλε- 
λειμμένην] λελειμμένην LR? λελημμένην VR! 19 χατειληφότεσ V χατηλει- 
φότασ Ὁ γύναιξί τε xol L 20 αὐτοὺς] αὐτὸσ L!VR Aos Lat τούτους Ant. 
Iud. XIV 410 ἀπολύει λαβών] ἀπολαβὼν ἀπολύει L'VR. λαβὼν ἀπολύει L? 
δὲ LVR 21 χαταλαβόντεσ P οἰχείασ A et ex corr. P 
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70 DE BELLO IUD. I 302—306 (XV 6. XVI 1. 2) 

λίων. Ἱεριχοῦντος uiv οὖν φρουρὰν ὃ βασιλεὺς χαταλιτιὼν ὑπιέστρε- 
ἱγὲν xal χειμεριοῦσαν τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν εἰς τὰς προσχεχωρη- 

χυίας διαφῆχεν Ιδουμαίαν καὶ Γαλιλαίαν xci Σαμάρειαν. ἐτεέτυχεν 
δὲ xal ᾿Αντίγονος πταρὰ τῆς Σίλωνος δωροδοχίας ὑπιοδέξασϑαι τοῦ 
στρατοῦ μοῖραν ἐν “Ζύδδοις ϑερατιεύων ᾿Αντώνιον. 

XVI. 1. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν ἐν ἀφϑόνοις διῆγον ἀνειμένοι τῶν 
oztÀov, Ἡρώδης δ᾽ οὐχ ἠρέμει, ἀλλὰ τὴν μὲν Ἰδουμαίαν δισχιλίοις 
γεεζοῖς xol τετραχοσίοις ἱτιτυεῦσιν διαλαμβάνει ztéuWag τὸν ἀδελ- 
φὸν Ἰώσητεον, ὡς μή τι γεωτερισϑείη τιρὸς ᾿Αντίγονον᾽ αὐτὸς δὲ 

τὴν μητέρα xoà ὅσους ἐκ ]ασάδας οἰχείους ἐξήγαγεν μεταγαγὼν εἰς 
Σαμάρειαν xol καταστησάμενος ἀσφαλῶς ἤει τὰ Aouvà τῆς Γαλι- 
λαίας καταστρειμόμενος καὶ τὰς ᾿Αντιγόνου φρουρὰς ἐξελάσων. 
᾿ 2. Πρὸς δὲ τὴν Σέπφωριν ἐν γιφετῷ σφοδροτάτῳ διανύσας 
αχονιτὶ παραλαμβάνει τὴν στόλιν πρὸ τῆς ἐφόδου τῶν φυλάχων 

ἐχφυγόντων. ἔνϑα τοὺς ἑπομένους ὑπὸ τοῦ χειμῶνος χαχωϑέντας 
ἀναλαβών, «τολλὴ δ᾽ ἦν ἀφϑονία τῶν ἐπειιτηδείων, ἐπεὶ τοὺς ἐν τοῖς 
στεηλαίοις ὥρμητο λῃστάς, οἱ “τολλὴν τῆς χώρας χατατρέχοντες οὐχ 
ἐλάττω καχὰ πολέμου διετίϑεσαν τοὺς ἐπιχωρίους. τιροττέμψψας δὲ 
τιεζῶν τρία τέλη xai μίαν ἴλην ἱγυττέων πρὸς “1ρβηλα κώμην αὐτὸς 
μετὰ τεσσαράχοντα ἡμέρας ἐττῆλϑεν μετὰ τῆς λοιπῆς Óvvaueog. οὐ 
μὴν τιρὸς τὴν ἔφοδον ἔδεισαν oi πολέμιοι, μετὰ δὲ τῶν ὅπλων 
ἀπήντων ἐμπειρίαν μὲν πολεμικὴν ἔχοντες, τὸ δὲ ϑράσος λῃστρι- 
χόν. συμβαλόντες γοῦν τῷ σφετέρῳ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον χέρας τῶν 
Ἡρώδου τρέπονται. “τεριελϑὼν δὲ ταχέως Ἡρώδης ix τοῦ xaJ? 

8$ 302 — Ant. Iud. XIV 411. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 49. 
ᾳ 

1 φρουρὸν καταλιπὼν, εἶ. τὰ. τηλῖοτα A 2 προχεχωρηκυίασ PAMLVR 
et man. 1 Lips προσχεχωρηχυίασ πόλεισ Ο προχεχωρηχυίασ πόλεισ ex corr. 
Lips quae sibi cesserant Lat 8. Ιδουμαίαν] PAMLatHeg ἐουδαίαν LVRC 

1 WERDE Ο ὃ λύδοισ VC ϑεραπεύων] óc ϑεραπεύσων CO 1 δὲ LVR 
Ἰδουμαίαν] yo ἰουδαίαν i.marg. m. 2 Lips 8 τετραχοσίοις] quingentis Heg 
9 iosippo Lat ὡς] PAML?CLat εἰ VL! εἰ eras. R. ἀντιγόνου VC 11 za] 
εἴη R 12 ἐ-ξελάσων Ρ 13 σέπφοριν O ἐπφωριν LR! semforim Lat seffore 
Heg διανοίσασ C! 14 ἀχονιτὴ ἀχμητὶ LVRC 18 χειμῶνωσ C — 16 δὲ 
LVR 18 χαχὰ, κ δΔη[6 &i.ras.m.2 C πολέμου καχὰ tr. V διετίϑησαν C 
19 τρία ex δύο corr. P óvo V ἴλην} C et ex corr. V ἵλην PAM ἴλην, 
v ex e corr. 1, εἵλην ἢ ἄρβηλαν M. arbelam Heg 20 τεσαράχοντα A u' V 
22 ἀπήντουν A ἐμπειρίαν μὲν] τὴν μὲν ἐμπειρίαν LVRC 28 συμβαλ- 
λοντεσ V συμβαλόντων LR τῶν Ἡρώδου] AMR et ex corr. V τοῦ ἡρώδου 
(i. marg. suppl. O) PLV!C 24 χατ᾽ αὐτὸν et i. marg. x τοῦ xa9^ éavtóv V 
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DE BELLO IUD. I 306 —311 (XVI 2—4) "nd 

€ PAY PU - - Ω, E D * 3 ) - 2 7, ) e 

ἑαυτὸν δεξιοῦ σιροσεβοήϑει xai τὸ uiv oixciov ἐττέστρεφεν 6x τῆς 
(υγῆς, τοῖς δὲ διώχουσιν ἐμτηυίχετων ἀγέχοτιτεν τὴν ὁρμὴν μέχρι 
τὰς χατὰ στόμα τιροσβολὰς μὴ φέροντες ἐξέχλιναν. 

c PN C 2 , , c B ' 3 γ Ἐν 

9. O δὲ ἕως Ἰορδάνου χτείνων cicero xal στολὺ μὲν αὐτῶν 
μέρος διέφϑειρεν, οἱ λοιττοὶ δ᾽ ὑπὲρ τὸν ποταμὸν ἐσχεδάσϑησαν, 
€t ^ * ^ , ) " , € ^v ^ n /' [4 P 

ὡστὲ τὴν 1] αλιλαίαν ἐχχεχαϑάρϑαι φόβων, ττλὴν χαϑόσον οἱ τοῖς 
^ , ^ , ^ , εἶ 2 M , LEG d - 

σπηλαίοις éuqAebovreg vzceAeizovro* xazl τούτοις ἔδει διατριβῆς. 
διὸ δὴ τιρῶτον τοῖς στρατιώταις τὰς ἐκ τῶν τιξδητονημένων ἐ7ειχαρ- 7 266 SEPT S ! 

, 3 , y , P, V ^ ^ , ) 

σείας ἀτεεδίδου διανέμων ἕχαστῳ δραχμὰς ézavóv “εντήχοντα agyv- 
^ ἊΣ ς , , [4] 7 

οίου xai τοῖς ἡγεμόσιν ττολυττλασίονα διέτσεμιψεν εἰς ovg ἐχειμέ- 
t- , V - , - 2 ^ - ^ 

ριζον σταϑμούς. Φερώρᾳ δὲ τῷ νεωτάτῳ τῶν ἀδελφῶν ἐτιέστελλεν 
- € ) ^ - ^ “- 2 "ets 

τῆς τὲ ἀγορᾶς αὑτοῖς ᾽τοιεῖσϑαι πρόνοιαν xal τειχίζειν ᾿4λεξάν- 
: P. b] 
ὄρειον. χαχεῖνος ἀμφοτέρων ἐπεμελήϑη. 

344 , 2 "Ὁ 3 , 

4. Ev δὲ τούτῳ zegl uiv “΄ϑήνας διῆγεν «Αντώνιος, Βεντίδιος 
. , c ^ 

δὲ ἐπὶ τὸν πρὸς Πάρϑους πόλεμον Σίλωνά ve xol Ἡρώδην μετε- 
, , 2 ᾿ 

«éuztevo χαταστήσασϑαι ττρότερον ἐπιστέλλων τὰ περὶ Ἰουδαίαν. 
, M 2 ^ ) , 2) 

Ἡρώδης δὲ ἀσμένως Σίλωνα σπιρὸς Bevríótov αττολύσας αὐτὸς ἐπὶ 
τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις ἐστράτευσεν. τὰ δὲ σττήλαια ταῦτα τιρὸς 
2 »f 2 E , , NN 2 ΄ 

αττοχρήμνοις ooeow ἣν οὐυδαμόϑεν πιροσιτά, τιλαγίας δὲ ἀνόδους 
΄ , ς δ , A, ,ὔ / 

μόνον ἔχοντα στεγοτάτας. ἢ δὲ χατὰ μέτωττον αὐτῶν ττιέτρα χατέ- 
, , , - 

τεινὲν eig βαϑυτάτας φάραγγας ὄρϑιος ἐπιρρέπουσα ταῖς χαρά- 
᾿ c ' - ' 2 τ: ' ΄, 
ὅραις, wore τὸν βασιλέα μέχρι σττολλοῦ μὲν ἀττορεῖν σττρὸς τὸ ἀμή- 

- ES 2 , 

χανον τοῦ TÓztOv, τελευταῖον δ᾽ ἐπινοίᾳ χρήσασϑαι σφαλερωτάτῃ. τοὺς 

8. 306 — Ant. Iud. XIV 416. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 50. 

1 ὑπέστρεφεν C 2 ἐμπίπτῶν, 5. m. 2 V — avéxows (— ψεν A) AM 
3 ἐνέχλιναν LV?RO ἐπέχλιναν V! ὅ δὲ AMLVR. 6 ἐχχαϑάρϑαι Μ χεχα- 
ϑάρϑαι LVRC φόβων] βόβων ut uid. C! γρ φόνων i. marg. m. 2 V 
oi τοῖς] ἐν τοῖσ L!VR οἱ ἐν τοῖσ 1? 7 ἐμφολεύοντεσ C! χἀπὶ, i ex & 
corr, P xoi ἐπὶ LVRC 9 ἐπεδίδου 1, ἀπονέμων € ξχατὸν πεν- 

τήχοντα] ov V 10 πολυπλασίωνα € πυλυπλάσιον 1, πολλαπλάσιον (πολα --- 
V) VR ἐχειμέριζον] ἔχει μερίζων (o ex o corr. A) PA ἐχειμερίζων C 
12 ποιεῖσϑαι] προεῖσϑαι V ἀλεξάνδριον Ε:ΥἿΝ 14 ἐν τούτῳ] itaque Lat 
15.δ᾽ C 10 ἐπιστέλλων τὰ] ἐπιστέλλοντα L! ἐπιστέλλον τὰ 1.3 17 δὲ] δ᾽ C 
μὲν LVR sed Lat ἐπὶ — 19 προσιτα] aduersum latrones in speluncis habi- 

tantes mouet. exercitum. istae autem. speluncae in. praeruptis montibus erant 

undique inaccessae Lat 18 σπηλαίοις — 19 οὐδαμόϑεν] σπηλαίοισ ὄρεσιν 

«e. ληστάσ (ληστάσ om. A) ἦν δ᾽ οὐδαμόϑεν PA 20 στενοτάτασ, O eX ὦ 
corr. Α στενωτάτουσ 1.) στενωτάτασ L? στενοτάτουσ R ac perangustos Lat 

ἱέτωποσ L'! 21 099:0c] PAMLat et i. marg. V ὀρϑίαισ LVRC 22 βασιλέα-, 

« (ante ras.) ex o corr. uid. A πολοῦ C 23 δὲ LVR 
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72 DE BELLO IUD. I 311—316 (XVI 4. 5) 

γοῦν ἀλχίμους χαϑιμῶν ἐν λάρναξιν ἐνίει τοῖς στομίοις, οἱ δὲ azé- 
σφαττόν τε αὐτοὺς σὺν γενεαῖς xal τεῦρ ἐνίεσαν τοῖς ἀμυνομένοις. 
βουληϑεὶς δὲ ἐξ αὐτῶν xal τεερισῶσαί τινας Ἡρώδης ἐχήρυξεν ἀνα- 

χωρεῖν τερὸς αὐτόν. τῶν δὲ ἐϑελουσίως μὲν οὐδεὶς τεροσέϑετο, xal 
τῶν βιαζομένων δὲ “τολλοὶ τῆς αἰχμαλωσίας τεροείλοντο ϑάνατον. 
ἔνϑα χαὶ τῶν γηραιῶν τις ἕἑτιτὰ τιαίδων ττατὴρ μετὰ τῆς μητρὸς 
δεομένους τοὺς παῖδας ἐπιτρέψαι σφίσιν ἐξελθεῖν ἐτεὶ δεξιῷ χτείνει 

τρόττῳ τοιῷδε᾽ χαϑ' ἕνα προϊέναι χελεύσας αὐτὸς ἵστατο ii τὸ 
στόμιον χαὶ τὸν ἀεὶ τεροϊόντα τῶν υἱῶν ατεέσφαττεν. ἐξ ἀπτότυτου 
δὲ Ἡρώδης ἐπιβλέμτων τῷ τὲ τἀϑει συνξίχετο xol τῷ τιρεσβύτῃ 
δεξιὰν ὥρεγεν φείσασϑαι τῶν τέχνων τταραχαλῶν. ὃ δὲ τιρὸς οὐδὲν 
ἐνδοὺς τῶν λεγομένων ἀλλὰ xal προσογνειδίσας τὸν Ἡρώδην εἰς 
τατυδιγνότητα énl τοῖς τεαισὶν ἀναιρεῖ xol τὴν γυναῖχα xal κατα- 
βαλὼν χατὰ τοῦ χρημνοῦ τοὺς νεχροὺς τελευταῖον ἑαυτὸν ἔρριψεν. 

5. Χειροῦται μὲν οὕτως τὰ σπήλαια χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς 

Ἡρώδης" χαταλιὼν δὲ τοῦ στρατοῦ μοῖραν ὅσην ἀττοχρήσξιν 
ὑχιδλάμβανεν τιρὸς τὰς ἐπαναστάσεις καὶ Θολεμαῖον ἐπ αὐτῆς 
ἐπὶ Σαμαρείας vséovoeqev, ὁτιλίτας μὲν τρισχιλίους ἱπιτιεῖς δ᾽ 
ἄγων ἑξακοσίους ἐπ ᾿ΑἸντίγονον. ἔνϑα πρὸς τὴν ἀποχώρησιν 
αὐτοῦ λαβόντες ἄδειαν οἷς ἔϑος ἦν ϑορυβεῖν τὴν Γαλιλαίαν 
χτείνουσιν μὲν Θολεμαῖον τὸν στρατηγὸν ἀδοχήτως τεροσττιε- 
σόντες, ἐγπόρϑουν δὲ τὴν χώραν τιοιούμενοι τὰς ἀναφυγὰς εἰς τὰ 
ἕλη x«i τὰ δυσερεύνητα τῶν χωρίων. σπυϑόμενος δὲ ρώδης τὴν 
ἐπανάστασιν διὰ τάχους ἐπιεβοήϑει χαὶ ττολὺ μὲν αὐτῶν τελῆϑος 

$ 311 — Ant. Iud. XIV 426. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 51. 

ι χαϑιῶν L!R στομίοις] τομίοισ R! ἀπέσφατόν L 2 ξαυτοὺσ 
PAM σὺν γενεαῖς] συγγενεαῖσ L 9. 0100 ἐξ i. ras. A ava- 
χωρεῖν] ἀποχωρεῖν MLVRO recederent Lat ὑποχωρεῖν Hudson 4 ἐϑε- 

λοίσιοσ RC ἐϑελουσίωσ V 5 προείλαντο LR προήλαντο V — 6 γηραιῶν) 
γηρεῶν LR 7 ἐπιστρέψαι A! — 8 αὐτὸ c, eras. v L ἵστατο, o ex e corr. 

αρὰ 
Α ἵσταται LVR ἐπὶ παρὰ LROC τὰ V ἐπὶ τοῦ στομίου Ant. Iud. 
XIV 429 9 ἀεὶ om. C προσιόντα LR 10 ἀποβλέπων C prospiciens 
Lat συνείχετο] V! ovvezeito PAMLV'*RC conficiebatur Lat 12 προσω- 
νειδίσασ L [14 τελευταῖον] τὸ τελευταῖον xal C 15 i. marg. 18. VC 
οὕτω LVR et ex corr. P 17 ὑπελάμβανεν] ἔμελλε C Θολεμαῖον)] πτολε- 

μαῖον MLVRCLatHeg et Ant. Iud. XIV 481: 18 σαμάρειαν LVRC — é&azo- 
σίους] z P nsvtaxooíove A sexcentos Lat 20 ϑορυβεῖν, εἴν 1. ras. À 

21 μὲν om. V! πτολεμαῖον MLVROLat 22 zig τε τὰ Ὁ 24 ἐπανάστασιν) 
2 , . 4 

ἐπανάστασι C! ἀνάστασιν et i. marg. τὴν ἐπανάστασιν Υ ἀπεβοήϑει Lt 
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DE BELLO IUD. I 316—321 (XVI 5—7) 13 

διαφϑείρει, τὰ φρούρια δὲ σπιάντα ᾽τολιορχίαις ἐξελὼν ἐσιτίμιον 
τῆς μεταβολῆς εἰσετεράξατο saga τῶν τιόλεων ἑχατὸν τάλαντα. 

Ν , Y d , ^ ^ ) , d , 

6. Ἤδη δὲ Πάρϑων μὲν ἐξεληλαμένων, ἀνῃρημένου δὲ Παχόρου 
PN , ) , / , c S 2 

Βεντίδιος ἐτιιστείλαντος zdvvovíov τιέμττες συμμάχους Ἡρώδη xav 
3 , , μὴ ^ ^, , , ^ " 

“Αντιγόνου χιλίους ἱπετιεῖς «al δύο τάγματα. τούτων δὲ τὸν στρα- 
M 7 κω 2 , [2977 3e ) ^w c e nS 4 

τηγὸν Π]αχαιρᾶν ΑΙντίγονος ἱχέτευσεν δι ἐπιστολῶν ἑαυτῷ βοηϑὸν 
) , € , ' - € LE , ) Y , * 

ατφιχέσϑαι πολλά τὲ scegli τῆς ΠΙρώδου βίας azoÓvoouevog xai 
, € , € ^, 2 ^ , d , 

χρήματα δώσειν ὑτεισχνούμενος. ὃ δέ, ov γὰρ χατεφρόνει τοῦ ztéu- 
H4 ^ ᾿ 3, ς ΄ὔ Cz b] * ' 

ἱψαντος ἄλλως τε xal τυλείον᾽ "HocOov διδόντος, εἰς μὲν τὴν τερο- 
^ , P] c , ; . , , , 
δοσίαν ovy ὑπτήχουσεν, ὑτιοχρινόμενος δὲ φιλίαν χατάσχοτιος 6t 

- 2 C , 2 , 
τῶν «ντιγόνου ztgoyuavov Ἡρώδῃ μὴ τιεισϑεὶς ατιοτρέττοντι. zc9ooat- 

, b ) - , 5 , , , ) ξι. δὰ 

σϑόμενος δ᾽ αὑτοῦ τὴν διάνοιαν vvíyovog τὴν ve τιόλιν ἀτέχλεισεν 
b] - - (c ^; 2 , / " , / 

xal ατοὸ τῶν τειχῶν ὡς πιολέμιον ἡμύνατο, μέχρις αἰδούμενος Ma- 
- 3 3 - € ^v 2 ΓΗ͂Ν ^ ^ ^ Y 

χαιρᾶς εἰς ᾿ΑἸμμαοῦντα τιρὸς Ἡρώδην ἀναχωρεῖ xci τιρὸς τὴν δια- 
, , ce , 3) Y ) , 

μαρτίαν ϑυμούμενος 000i ἐγιετύγχανεν Ιουδαίοις vy oet, μηδεμίαν 
τῶν ρωδεί δὼ 7 SUA A ὡς Ded. ίοις χρώ ; ὧν Ἡρωδείων φειδὼ τεοιούμενος, αλλ ὡς «Αντιγονείοις χρώμεγος 
e 

ατέασιν. 
2 2 , € PE [24 ) , 

7. Eq οἷς χαλετήνας ΠΙρώδης ὥρμησεν uiv ἀμύνασϑαι Ma- 
- c , Υ - 21 - » ' 2 , 

χαιρᾶν ὡς πολέμιον, χρατήσας δὲ τῆς οργῖς ἡλαυνεν zog «“ἰντώ- 
: M. A / ^ eoe , QE c 320079 ν - 

vtov χατηγορήσων τῆς Π͵αχαιρᾶ :ταραγομίας. ὁ ὃ ἐν διαλογισμῷ 
d C / / , WS UA S ΄ B τῶν ἡμαρτημένων γενόμενος ταχέως μεταδιώχει τε τὸν βασιλέα zai 

z0ÀÀ& δεηϑεὶς ἑαυτῷ διαλλάττει. οὐ μὴν Ἡρώδης ἐπαύσατο τῆς 

$ 316 — Ant. Iud. XIV 433. 

PAMLVRCLat. 

1 διέφϑειρεν (— ge Β) LVRC τὰ — ἐξελὼν] omnibus autem castellis 
obsidione liberatis Lat πάντα] LVRCLat αὐτῶν ἐν PAM 2 πο- 
λεων] PAMLat πολεμίων LVRC ἑχατὸν] o P 3 ἐξ εληλα- μένων Α 

ἐξεληλασμένων Υ ἐξελημένων Π' ἐξειλημένων R? 4 συμμάχουσ πέμπει 
tr. LVRC κατὰ LVROC 5 χιλίους] χιλίουσ μὲν P δὲ] PAMLat, 
om. LVRC 6 μαχαιρὰν P!'A!MV macheram Lat ἱκέτευε MLVRC 
ξαυτῷ] «vto LVR 7 ve om. LVRO περὶ] Destinon περί τε codd. 
βίας] βίασ καὶ ἐπηρείασ τῆσ βασιλείασ ΜΥ͂Ο 8 ὁ δὲ] sed uenlidius 
Lat 9 xàsiov P πλέον AMLVRC 10 ὑπήχουσσεν V ει] εἴη Ἰ, 

11 ΕΠ EOUONEVOU; ΞΡ πη V 12 δὲ LVRC 18 τῶν om. LR ἠμὺύ- 
V&r0, uv» i. ras. 2—3 litt, m. 2 C μαχαιρὰσ P!A! 14 ἀμαοῦντα L 
amathuntem Lat ἀναχωρεῖ] ἀνεχώρει 1, ἐχώρει VRC 19 τεϑυμωμένοσ 
ΠΥ͂ΒΟ ó0covo V ovóaiovó Y 16 ἡρωδίων PALV!IR. φειδῶ PAMLVC ἀλλ᾽ 
oc] ἄλλωσ C ἀντιγονίοισ PAV!LR 18 μαχαίραν Α μαχαιρὰν P'M 
19 ὀργῆς] δρμῆσ MR 20 μαχαίρα Α às LVRC ἐπιλογισμῷ ed. pr. 

21 γενόμενοσ, vo i. ras. angustiore A τε τὸν] v0v V τόν τε C 22 δια- 
λάττει LRC τῆσ, c i. ras. m. 2 A 
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“4 DE BELLO IUD. I 321—325 (XVI 7. XVII 1. 2) 

cóc ΑἽντώνιον ὁρμῆς" ἀχηχοὼς δ᾽ αὐτὸν μετὰ ττολλὴς δυνάμεως 
γιροσπιολεμοῦντα Σαμοσάτοις, πόλις δ᾽ ἐστὶν Εὐφράτου τσιλησίον 
χαρτερά, ϑᾶττον ἡττείγετο τὸν χαιρὸν ἐπιτήδειον ὁρῶν τιρός τὲ 
ἐπίδειξιν ἀνδρείας xai τοῦ μᾶλλον ἀρέσασϑαι τὸν ᾿ΑἸντώνιον. γίνεται 
γοῦν ἐπεελϑὼν τέλος αὐτοῖς τῆς σπτολιορχίας, πολλοὺς μὲν τῶν βαρ- 
βάρων ἀποχτείνας, στολλὴν δὲ ἀττοτεμόμενος λείαν, ὥστε τὸν μὲν 
᾿Αντώνιον ϑαυμάζοντα xol πάλαι τῆς ἀρετῆς αὐτὸν τότε μᾶλλον 
οὕτως ἔχειν xal τιροσϑεῖναι σιολὺ ταῖς τε ἄλλαις τιμαῖς αὐτοῦ χαὶ 

ταῖς εἰς τὴν βασιλείαν ἐλτιίσιν, ᾿4ντίοχον δὲ τὸν βασιλέα ἀναγχα- 
σϑῆναι “ταραδοῦναι τὰ Σαμόσατα. 

XVII. 1. Kav τούτῳ ϑραύεται τὰ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν Ἡρώδου 
γιεράγματα. κατελελοίσιει μὲν γὰρ ᾿Ιώσηπον τὸν ἀδελφὸν ἐστὶ τῶν 
ὕλων σπιαραγγείλας μηδὲν μέχρι τῆς ὑποστροφῆς αὐτοῦ σταραχινεῖν 
γερὸς ᾿Αντίγονον" ov γὰρ δὴ βέβαιον εἶναι Π]αχαιρᾶν σύμμαχον ἐξ 
ὧν ἔδρασεν. ὃ δὲ ὡς ἤχουσεν ὄντα πορρωτάτω τὸν ἀδελφόν, ἀμε- 
λήσας τῶν παραγγελμάτων él ᾿Ιεριχοῦντος ἐχώρει μετὰ πέντε 
στιειρῶν, ἃς συνέπεμψεν Π]αχαιρᾶς" ἤει δὲ τὸν σῖτον ἁρττάσων ἐν 
ἀχμῇ τοῦ ϑέρους. ἐτειϑεμένων δὲ ἐν τοῖς ὄρεσιν xal ταῖς δυσχω- 
ρίαις τῶν ἐναντίων αὐτός τὲ ϑνήσχει μάλα γενναῖος ἐν τῇ μάχῃ 

φανείς, xal τὸ Ῥωμαϊχὸν τιᾶν διαφϑείρεται" νεοσύλλεχτοι γὰρ ἦσαν 
ix τῆς Συρίας αἱ σπεῖραι, καὶ οὐδὲν αὐταῖς ἐνεχέχρατο τῶν σπιάλαι 

στρατιωτῶν χαλουμένων ἐπταμύνειν τοῖς ἀπείροις στολέμου δυνά- 

μιξγον. 
2. ᾿ΑΙντιγόνῳ δὲ ovx ἀπέχρησεν ἡ νίκη, πιρροῆλϑεν δὲ εἰς τοσοῦ- 

τον ὀργῆς, ὥστε xal νεχρὸν αἰχίσασϑαι τὸν Ἰώσηττον᾽ χρατήσας γοῦν 

$ 321 — Ant. Iud. XIV 439. 8. 323 — Ant. Iud. XIV 448. 

PAMLVRCLatHezgesippus I 30 p. 51. 

1 δὲ LVRC 2 σαμουσάτοισ V! samosatam Lat δέ MLVRC 
3 τε om. LVR 4 ἀνδρίασ A?VC? 6 δὲ] τε PM 7 τῆς] τὰ τῆς ed. pr. 

αὐτὸν τότε] αὐτόν τε L!R αὐτὸν δὲ V αὐτοῦ τότε ed. pr. 8 οὕτωσ μᾶλλον 

tr, V πολὺ προσϑεῖναι ir. LVRO 10 τὰ σαμόσατα παραδοῦναι tr. 

LVRC σαμοσάτα AP! 11 S Sm. 216 12 γὰρ om. ed. pr. 
iosippum Lat — 13 μηδὲν] neque Lat μέχρισ Ο 14 ἀντίγονον, ov finale corr. ex 

ov € μαχαίραν Α μαχαιρὰν P1V 15 ἔδρασεν P 11 συνέπεμψεν) 
2r 7 - ' 1 , 1 - c , τὶ , 
ἔπεμψε LVR μαχαιρὰσ P! μαχαίρασ A! μαχερᾶσ R αἀρπασων] cujoov 
Destinon 119 γενναίωσ R!C ἐν τῇ μάχῃ i. marg. suppl. m. 2 V 20 δια- 

9 i] 2 , 
φϑείεται ἃ 21 é&x t56 συρίασ ἧσαν tr. LVRC ἀνεκέκρατο V τῶν 
παλαιστρατιωτῶν Naber; cf. Ant. Iud. XVI 375 22 χαλουμένων om. Lat 
24 ἀπέχρησεν, α i. ras. e ante y corr. m. 2 V 25 iosippum Lat 
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τῶν σωμάτων ἀποτέμνει τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. χαίτοι χεεντήχοντα 
τάλαντα λύτρον αὐτῆς (Φερώρα τἀδελφοῦ διδόντος. τὰ δὲ τῆς [αλι- 
λαίας μετὰ τὴν ᾿Αντιγόνου νίχην ἐνεωτερίσϑη εἰς τοσοῦτον, ὥστε 
τοὺς τὰ Ἡρώδου φρονοῦντας τῶν δυνατῶν :τροαγαγόντες εἰς τὴν 
λέμνην κατέδυσαν οἱ τιροσέχοντες ᾿Αντιγόνῳ. μετεβάλλετο δὲ ππολλὰ 
xal τῆς Ἰδουμαίας, ἔνϑα ΠΙ]αχαιρᾶς ἀνετείχιζέν τι τῶν ἐρυμάτων, 
l'ir9à χαλεῖται. τούτων δὲ οὔπτω méxvoro Ἡρώδης" μετὰ γὰρ τὴν 
Σαμοσάτων ἅλωσιν ᾿ντώνιος μὲν χαταστήσας ἐπὶ τῆς Συρίας 
Σόσσιον xal προστάξας ρώδῃ βοηϑεῖν bv ᾿Αντίγονον αὐτὸς εἰς 
«Ἵἴγυτιτον ἀνεχώρησεν, Σόσσιος δὲ δύο μὲν τάγματα τιροαπιέστειλεν 
εἰς Ιουδαίαν Ἡρώδῃ συμμαχῶν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς λοιτεῆς δυνά- 
uec ἠχολούϑει σχεδόν. 

3. Ὄντι δ᾽ Ἡρώδῃ xarà τὴν τιρὸς ᾿ΑἸντιόχειαν “ἀἄφνην ὄνειροι 
σαφεῖς τὸν τἀδελφοῦ ϑόνατον τιροσημαίνουσιν, xol μετὰ ταραχῆς 
ἐχϑορόντι τῆς χοίτης εἰσήεσαν ἄγγελοι τῆς συμφορᾶς. ὃ δὲ ὀλίγον 
μὲν προσοιμώξας τῷ πάϑει, τὸ τιλεῖον δὲ τοῦ πένϑους ὑπερϑέ- 
μένος ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἡτιείγετο “τοιούμενος τὴν ττορξίαν ὑττὲρ 
δύναμιν. χαὶ διανύσας imi τὸν “«ΤΖίβανον ὀχταχοσίους μὲν τῶν περὶ 
τὸ ὄρος προσλαμβάνει συμμάχους, Ῥωμαίων δὲ ἕν τάγμα ταύτῃ 
συνῆψεν. μεϑ' ὧν οὐ τστεριμείνας ἡμέραν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐνέ- 
βαλὲν τούς τε σιολεμίους ὑπαντιάσαντας εἷς 0 χαταλελοίτεσαν 
χωρίον τρέπεται. καὶ προσέβαλλεν μὲν συνεχῶς τῷ φρουρίῳ, ziv 

ὃ 325 — Ant. Iud. XIV 450. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 52. 
3 sic] πρὸσ LVRC quo tollitur hiatus εἰσ τοσοῦτον ἐνεωτερίσϑη 

tr. M 4 δυνατῶν, litt. τῶν suppl. m. 2 € προαγαγόντες] Niese pro- 
ductos Lat προσαγαγόντεσ PAM προσάγοντεσ LVRC 9 μετεβάλετο 1, 
6 δουμα τ «o C μαχαίρασ À μαχαιρὰσ V 1 γίτϑα À γιτϑᾶ M γιδϑα 
LR γιϑϑὰ V γιϑϑα C tongitha (h. e. (ἔρυμα) τωνγιτϑα) Lat ηττον aut γιϑαν 
aut γιϑταν codd. Ant. Iud. XIV 450 οὔπω] οὐδὲν οὔπω M. οὐδέπω LVR 
οὐδὲν οὐδέποτε C neque (horum) quicquam Lat οὐδέν πω Bekker 8 χα- 
ταστήσασ, litt. καταστήσ corr. ex χρατήσασ M κατεστήσατο C 9 σώσσιον 
P'A Sosius latine dicitur o breui ἀντέγονον, t et ov finale ex corr. M αὐτὸς 
om. Lat 10 σώσσιοσα μὲν S.P προ-απέστειλεν A προσαπέστειλεν L 
11 συμμαχεῖν Destinon 12 σχεδὸν cum insequentibus coniungere uid. Lat, 
qui u. 13 uertit Aerodi autem prope degenti aput dafnen 13 δὲ LVRC 
ἡρώδην V ᾿Αντιοχείᾳ Destinon 14 rob ἀδελφοῦ LVRC 7:90 - σημαί- 
vovg. € 19 ἐχϑορῶντι VR ὀλίγωι 1, 16 πάϑηι V! πάϑη C! δὲ 
MEPiS. I. 17 ποιούμενος) PAMLat ποιούμενοσ δὲ LVRC πορίαν, 
Li rs τῇ, 2. Ρ 19 τάγμα--, eras. rx V — ταύτῃ om. C 20 συνῆψεν] 
PAMLat συνάψασ LVRC ἐνέβαλλε V 21 ὑπαντιάσαντασ, c (post z) i. ras. 
L ὑπαντιάσαντεσ Β 22 προσέβαλε 1, 
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ὁὲ ἑλεῖν χειμῶνι βιασϑεὶς χαλετωτάτῳ ταῖς τιυλησίον ἐνστρατο- 
πεδεύεται χώμαις. ἐπεὶ δ᾽ αὐτῷ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας xol τὸ δεύ- 
τερον ztagà “αἰντωνίου τάγμα συνέμιξεν, δείσαντες τὴν ἰσχὺν οἱ πεολέ- 
μιοι διὰ νυχτὸς ἐξέλιτεον τὸ ἔρυμα. 

4. Καὶ τὸ λοιττὸν διὰ Ἱεριχοῦντος ἤει στεεύδων y) τάχιστα τοὺς 
τἀδελφοῦ φονεῖς μετελθεῖν" ἔνϑα xol δαιμόνιόν τε αὐτῷ συμβαίνει 
τέρας, ἐξ οὗ σιαρ᾽ ἐλτιίδα σωϑεὶς ἀνδρὸς ϑεοφιλεστάτου δόξαν ἀτεη- 

véyxoto* τεολλοὶ μὲν γὰρ αὐτῷ τῶν ἐν τέλει συνειστιάϑησαν xot. 
ἐχείνην τὴν ἑστιέραν, διαλυϑέντος δὲ τοῦ συμποσίου μετὰ τὸ zt&vvac 

ἐξελϑεῖν ὃ οἶχος εὐϑέως συνέπεσεν. τοῦτο xol χινδύνων xol σωτη- 

ρίας χοινὸν ixi τῷ μέλλοντι zt0Àéuq χρίνας εἶναι σημεῖον ὑττὸ 
τὴν ἕω διεχίνει τὴν στρατιάν. xol τῶν ἐναντίων εἰς ἑξαχισχιλίους 
αττὸ τῶν ὀρῶν χατατρέχοντες ἀττἊεγτειρῦντο τῶν τιροτεταγμένων, 

χατὰ χεῖρα μὲν συμτελέχεσϑαι τοῖς Ῥωμαίοις οὐ σφόδρα ϑαρροῦντες, 
πόρρωθεν δὲ χερμάσιν xal τιαλτοῖς ἔβαλλον, ὥστε συχνοὺς χατα- 
τιτρώσχειν. ἐν ᾧ xal αἰτὸς Ἡρώδης τεαρελαύνων ττιαλτῷ xarà τὴν 
γελευρὰν ἀχοντίζεται. 

5. Βουλόμενος δὲ ᾿Αντίγονος μὴ μόνον τόλμῃ τῶν σφετέρων 
ἀλλὰ καὶ zt An det τεξριεῖναι δοχεῖν, Πάγιτεον τινὰ τῶν ἑταίρων μετὰ 
στρατιᾶς isl Σαμάρειαν τεεριτιέμτεει. τούτῳ μὲν οὖν ἦν Π]αχαιρᾶς 
ἀγώνισμα, “Πρώδης δὲ τὴν τεολεμίαν καταδραμὼν zcévce μὲν τιολίχνας 
χαταστρέφεται, δισχιλίους δὲ τῶν ἐν αὐταῖς διαφϑείρει καὶ τὰς 

δ᾽ ϑὺ ΞΞ "Ant. Iud. ΧΙΝ 109. 

PAMLVRCLat 

1 ἐνστρατοπεδεύσασ 1," 2 δὲ LVR ὀλίγας] ολίγασ uiv LVRC 
3 παρ ΕΥ̓ΒΟ ᾿ἀντωνίου] ἀντωνίω PALVRC quam antonius miserat Lat 

ἕμιξε LR 4 ἐξέλειπον RV! 5 διὰ] δι᾿ A ἤει διὰ Ἱεριχοῦντος tr. 
LVRC  ;]54AM 4 LVRC ὡς Bekker cum L. B. 6 τοῦ ἀδελφοῦ LVR 
£v9a] ἔνϑα δὴ LV ROC ubi Lat τι om. LVRC 8 αὐτῷ τῶν] αὐτῶν C! 

συνειστιά ϑησαν M — zat! ἐχείνην συνειστιάϑησαν tr. ed. ΡΥ. 10 εὐϑέωσ ὃ οἶκος 
tr.LVRC 11 τφ] το AV! 12 διεκίνει, ( ex εἰ corr., εἰ 1. ras. ut uid. m. 1 Li διεκ - ίνει 

VC 14 χα-τὰ, eras. ἐ Ὁ Sagotvre V ϑαροῦντεσ C! ἐθάρρουν A — 15 πόρ- 
; : Ao ΠΣ T 

oo9s V ad χέρμασι i. marg. adnotant χαληξιν L χάλιξιν VR παλτοῖς) 
Hudson πελτοῖσ codd. ^ cort] dummodo Lat 16 παλτῷ] πελτῶ codd. 
παλτῷ — 11] ἀκοντίζεται)] ictus iaculo. uulneratur Lat 18 ὃ ἀντίγονοσ 

LVRC [9 πάπονΒ ἑτέρων LV ἑτέρων ΒΒ 20 ἐπιπέμπει MLVRO 
inilüit Lat τούτῳ] Destinon τούτων codd. Lat οὖν ἢν] ἦν corr. ex οὖν V 
μαχαιρὰσ PV μαχαίρασ À* — 21i. marg. Ay V τὴν] τὴν τὲ Ὁ πολεμίαν) 
πολέμιον L'R 
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olxíag ἐμτιρήσας ὑπέστρεψεν imi τὸ στρατότιεδον" ηὔλιστο δὲ “τερὶ 
τὴν καλουμένην Κανᾶ χώμην. 

6. Προσεγίνετο δ᾽ αὐτῷ χαϑ᾽ ἡμέραν ττολὺ τιλῆϑος Ιουδαίων 
ἔχ ve αὐτῆς Ἱεριχοῦντος xol ἐκ τῆς ἄλλης χώρας, οἱ μὲν διὰ μῖσος 
τὸ τιρὸς ᾿Αἰνετίγονον, οἱ δὲ ἐπεὶ τοῖς αὐτοῦ χατορϑώμασιν χεχινη- 
μένοι" τούς y& μὴν πολλοὶς ἐνῆγεν ἐπεϑυμία μεταβολῆς ἄλογος. 
x«i ὃ μὲν ἠτιείγετο συμβαλεῖν, οἱ δὲ τιερὶ Πάτιττον οὔτε τιρὸς TO 
Ao doc οὔτε τιρὸς τὴν ὁρμὴν ὑποδείσαντες αὐτοῦ τιροϑύμως avr 
εξῆλϑον. γενομένης δὲ τῆς παρατάξεως τὰ μὲν ἄλλα μέρη τιρὸς 
ὀλίγον ἀντέσχεν, Ἡρώδης δὲ χατὰ μνήμην τοῦ φονευϑέντος αδελφοῦ 
γ»"αραβαλλόμενος, ὡς ἂν τίσαιτο τοὺς αἰτίους τοῦ φόνου, ταχέως 

τῶν xc ἑαυτὸν ἐχράτει καὶ μετ᾿ ἐχείνους ἐπὶ τὸ συνεστὸς ἀεὶ 
τρετιόμενος ἅπαντας διώχει. φόνος δ᾽ ἦν zt0ÀvG, τῶν μὲν εἰς τὴν 

χώμην συνεξωϑουμένων ἐξ ἧς ὥρμηντο, τοῦ δὲ τιροσχειμένου τοῖς 
ὑστάτοις χαὶ χτείνοντος ἀτιξίρους. συγειστιίτετει δὲ τοῖς τιολεμίοις 

εἴσω, καὶ τεᾶσα μὲν δτελιτῶν οἰχία νέναχτο, τὰ τέγη δ᾽ ἣν ὕπερϑεν 
ἀμυνομένων χατάτιλεα. χατεειδὴ τιεριῆν τῶν ἔξωϑεν, τὰς οἰχήσεις 
οηαράττων εἷλκεν τοὺς ἔνδοϑεν. xai τοῖς μὲν 7τολλοῖς ἐτιιχατα- 

σείων τοὺς ὀρόφους ἀϑρόους ἀνήρει, τοὺς ὑττοφεύγοντας δὲ τῶν 
ἐρειχείων οἱ στρατιῶται ξιφήρεις ἀνεδέχοντο, καὶ τοσοῦτον ἔσω- 
ρεύϑη νεχρῶν τιλῆϑος, ὥστε τὰς ὁδοὺς ἀτιοφραγῆναι τοῖς χρατοῦσιν. 
ταύτην τὴν τιληγὴν ovx ἤνεγχαν οἱ τιολέμιοι" τὸ γοῦν ἐπισυλλεγό- 

$ 334 — Ant. Iud. XIV 458. 

PAMLVRCLatHegesippus I 30 p. 52. Suidas s. νέναχτο. 
| τὸ στρατόπεδον] τὸν Πάππον ex Ant. Iud. XIV 457 Destinon 

circa uicum qui appellatur canacome Lat 3 προσεγίνοντο PC δὲ 
LVR πολὺ πλῆϑοσ χαϑ᾽ ἡμέραν tr. L 4 αὐτῆς] τῆς Niese καὶ ἐχ] καὶ 

LVRC 5 δ᾽ MC 6 ἀλόγους uertit Lat " πάπον LR 8 πρὸς 

τὴν] περὲ τὴν LVRC 10 ἀντέσχον LVRC μνήμην] PAMLat μῆνιν (ῆνι 
i. ras. m. 2 V) LVRO εὕρηται καὶ κατὰ μῆνιν 1. marg. M 12 ξαυτῶν A 

συνεστῶὼσ PAMV? et ex corr. C «iei AMLVRC 13 47] δὲ AM cs LVRC 
enim Lat πολλὺσ L z04-v6 € 14 συνεξωθϑουμένων, εξ uid. eras. A 

ἐξ ἧς! í&go P 15 συνεισπίπτει — 11 κατάπλεα extant apud Suidam 
συνεχπίπτει Suid συνεισπίπτει — 106 εἴσω] postremo ruens inter fugientes 

hostes in ciuitatem incidit Lat 16 πᾶσα — vévaxvo] PAMLat et omisso μὲν 

Suid πᾶσαν μὲν δπλιτῶν οἰκίαν ἐκτᾶτο LVRC. δὲ LVRC ΠΕ (s. m. 2) L 

17 ἀμυνομένων] τῶν μαινομένων Suid zal ἐπειδὴ LVR περιῆν] περιήξι 
PAML? facillime superabat Lat τῶν om. 1, οἰχίσεισ ΑἹ 18 πολλοῖς] 

aliis Lat 19 ἀϑρόους] «99000 ALVRC multos simul Lat ὑποφυγόντασ 
L'VR φυγόντασ C 50 ἐριπίων 111} τοσούτων R 
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2 - - , ' M ' , 

μένον αὑτῶν σελῆϑος ὡς ἐθεάσατο τοὺς ἀνὰ τὴν XCOLU]Y διεφϑαρ- 
, M ΄ 2 , » , ^ 

μένους, εἰς φυγὴν διεσχεδάσϑη, xav εὐϑέως τῇ νίχῃ τεϑαρρηκὼς 

Ἡρώδης inl Ἱεροσολύμων ἤλασεν, cl μὴ χειμῶνι διεχωλύϑη σφο- 
δροτάτῳ. τοῦτ᾽ ἐμτιύδιον ἐχείνῳ τὲ τταντελοῦς χατορϑώματος χαὶ 
Qus ̓ντιγόνῳ κατέστη βουλευομένῳ χαταλιτεεῖν ἤδη τὴν 7t0 ÀLV. 

- Ἡρώδης δὲ πρὸς ἕσττέραν [76] τοὺς φίλους κεχμηχότας t 
MUN τοῦ σώματος διαφεὶς χαὶ αὐτὸς ὡς ἣν ἔτι ϑερμὸς ἐχ 
τῶν ὅτελων λουσόμενος ἤει στρατιωτιχώτερον᾽ εἷς γοῦν αὐτῷ ταῖς 
εἴχετο. xol πρὶν εἰς τὸ βαλανεῖον εἰσελϑεῖν ἐναντίον αὐτοῦ τις 
ἐχτρέχει τῶν “τολεμίων ξιφήρης, ἔπειτα δεύτερος xal τρίτος, ἑξῆς 

δὲ πλείους. οὗτοι χατατιεφεύγεσαν μὲν ἐκ τῆς τεαρατάξεως εἰς τὸ 

βαλανεῖον ὡπλισμένοι. τέως δ᾽ ἑσεουτεπτηχότες χαὶ διαλανϑάνοντες 

ὡς ἐθεάσαντο τὸν βασιλέα, λυϑέντες vm ἐχτιλήξεως αὐτὸν μὲν 
“πταρέτρεχον γυμνὸν ὄντα τρέμοντες, ἐπεὶ δὲ τὰς ἐξόδους ἐχώρουν. 
τῶν μὲν οὖν ἄλλων οὐδεὶς τπταρὴν χατὰ τύχην ὃ συλληψόμενος τοὺς 

ἄνδρας, Ἡρώδῃ δ᾽ ἀπέχρη τὸ μηδὲν παϑεῖν, ὥστε διαφεύγουσιν 
γιάντες. 

8. Τὴ δ᾽ ὑστεραίᾳ llázzov μὲν τὸν ᾿Αντιγόνου στρατηγὸν 
χαρατομήσας, ἀνήρητο δ᾽ ἐπὶ τῆς παρατάξεως, χεέμτεει. τὴν κεφαλὴν 
Φερώρᾳ τἀδελφῷ χεοινὴν τοῦ φονευϑέντος αὐτῶν ἀδελφοῦ" xal γὰρ 
οὗτος ἦν ὃ τὸν ἸΙώσητιον ἀνελών. λωφήσαντος δὲ τοῦ χειμῶνος 
ἤλαυνεν ἐτεὶ Ἱεροσολύμων xol μέχρι τοῦ τείχους ἀγαγὼν τὴν δύνα- 
μιν, συνήγετο δ᾽ αὐτῷ τρίτον ἔτος ἐξ οὗ βασιλεὺς ἐν Ῥώμῃ ame- 
δέδειχτο, τιρὸ τοῦ ἱεροῦ στρατοτιεδεύεται" ταύτῃ γὰρ ἣν ἐπίμαχον, 

$ 339 — Ant. Iud. XIV 461. 

PAMLVROLatHegesippus I 30 p. 52. 

2 ziv] xal ἃ 3 εἰσήλασεν ἐπ᾽ ἱεροσόλυμα (5: τὴ Νὴ 4 τοῦτ᾽] 

τοῦτο C τοῦτο τὸ LVR παντελῶσ C ὅ τῶ ἀντιγόνω LVRC βου- 
λευομένῳ] βουλομένω MVC cogitabat Lat 6 ἤδη om. PAMLat 8 λυσό- 
usvog V! 9 ἐναντίων P 10 ξιφήρεισ P é&pc δὲ] καὶ ξξῆσ LVROC 

ἑξῆς τε Destinon 11 μὲν om. LVR 12 δὲ LVRC ὑποπεπτηχότεσ V 

ὑπεπτηχότες L. Dindorf λανϑανοντεσ V 14 ἐπὶ — ἐχώρουν] exitus uero 

qua fugerent cursu petebant Lat 15 ἀλλων]: ἄλλων, ὦ ex o corr. m. 2 V 

ὃ 
(6 ἐρ P δὲ ΑΝ γῆ, ἀμ με cj ὠς 
πώ: πον, eras. uid. μ1, πάπον ἢ 19 ἀνῴρητο] ἀνήρειτο A obtruncat Lat δὲ 

LVRC post πέμπει 3 litt. eras. A 20 Φερώρᾳ! ferorae magistro. exercitus 

Lat, qui uerba ἐπὲ τῆς παρατάξεως huc rettulit τῶ ἀδελφῶ LVRC — 211i. marg. 

"y nM οὗτος] pappus Lat λοφήσαντοσ LV!RC! 22 ἤλαυνεν] ἤλαυνε 
μὲν Ν ἀναγαγὼν Bod teste Hudsono 23 δὲ LVRC ἀποδέδειχτο MO 

10 
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xc«9 0 χαὶ πρὶν εἷλεν Πομτήιος τὴν máAw. διελὼν δὲ εἰς ἔργα 
τὴν στρατιὰν καὶ τεμὼν τὰ σπιροάστεια τρία μὲν ἐγείρειν χώματα 
x«i σιύργους ἐπτοιχοδομεῖν αὐτοῖς χελεύει, χαταλιτιὼν δὲ τοὺς &vv- 

τιχωτάτους τῶν ἑταίρων Pl τῶν ἔργων αὐτὸς εἰς Σαμάρειαν ἤει 
τὴν λεξάνδρου τοῦ ᾿“ριστοβούλου μετιὼν ϑυγατέρα χαϑωμολογη- 

μένην ὡς ἔφαμεν αὐτῷ xal σιάρεργον τιοιούμενος τῆς σπιολιορχίας 

τὸν γάμον" ἤδη γὰρ ὑττερηφάγει τοὺς πολεμίους. 
9. Γήμας δὲ ὑπτέστρειμεν ἐτεὶ Ἱεροσολύμων μετὰ μείζονος δυνά- 

μξως" συνῆπτε δ᾽ αὐτῷ xci Σόσσιος μετὰ γλείστης στρατιᾶς 

ἱγισσέων τὲ xci στεζῶν, ἣν σεροεχητέμιψας διὰ τῆς μεσογείου τὴν 
“πορείαν αὐτὸς διὰ Φοινίκης ἐποιήσατο. συναϑροισϑείσης δὲ τῆς 
ὕλης δυνάμεως εἰς ἕνδεχα μὲν τέλη γεεζῶν, ἱτετιεῖς δὲ ἑξαχισχιλίους 
δίχα τῶν ἀπὸ Συρίας συμμάχων, οἱ μέρος οὐχ ὀλίγον ἤσαν, χατα- 
στρατοπεδεύονται τοῦ βορείου τείχους τελησίον, αὐτὸς μὲν τγιξγιοι- 
ϑὼς τοῖς τῆς συγχλήτου δόγμασιν, δι᾿ ὧν βασιλεὺς αἀγεδέδειχτο. 
Σόσσιος δὲ ᾿Αντωνίῳ τῷ πέμψαντι τὴν ὑτε᾽ αὐτῷ στρατιὰν Hoo; 
σύμμαχον. 

XVIIL 1. Τῶν δ᾽ ἀνὰ τὴν πόλιν Ἰουδαίων τὸ σιλῆϑος στοι- 
χέλως ἐτετάραχτο" xol γὰρ πιερὶ τὸν ναὸν ἀϑροιζόμεγον τὸ ἀσϑε- 
véorsQov ἐδαιμονία χαὶ πολλὰ ϑειωδέστερον τιρὸς τοὺς χαιροὺς 
ἐλογοποίει, χαὶ τῶν τολμηροτέρων χατὰ στῖφος ἦσαν λῃστεῖαι πιολύ-- 

$ 344 — Ant. Iud. XIV 466. 

PAMLVRCLatHegesippus I 31 p. 53. 
1 209^ 0] xal xa9' ὃ ed. pr. καὶ om. V — ó&i.ras.A ἔργα] τρία 

Naber — 2 ἐγείρειν] PAML?Lat ἐγείρει L!V?RO ἐγείρι Υ' 3 πύργους — δὲ] 
super €os (scil. aggeres) turres aedificari iubet, relictis autem Lat πύργον 
PAM ἀἐποιχοδομήσειν (litt. o ex « corr., ἐκ i. ras., εἰ ex ἐ corr. A) PAM 
αὐτοῖσ eX αὐτοὺσ corr. L αὐτῶ PAM χελεύσασ LVRC δὲ om. LVRC 
ἀνυστιχωτάτους ed. pr. 4 σαμάρειαν ἤει τὴν, αν i. ras. 1 litt., 5j ex v COIT., 
LM 5 μετιὼν] ἐπιὼν, i. marg. yo μετιὼν C 6 xal — τ γάμον] et 
dum obsidet subsiciua opera nuptias curaturus Lat ποιούμενος] ποιεῖται 

MLVRC 8 ἐπέστρεψεν μετὰ — δυνάμεως] αἰιοίπις militum copiisLat μείζο- 
voc] πλείστησ PAM, unde πλείονος zzcDestinon; οἵ, Ant Iud. XIV 468. 9 συνῆπτε] 
συνείπετε (εἰ i. ras. A) PA sociatur Lat δὲ LVRC σώσσιος À στρατιᾶς) 
στραᾶσ, l marg. suppl τ A — 10 7»] PAMCLat ἣν ἦν LV? zv V! ὃν (δ i. ras.) 
ἦν R Zv-.-Lips 11 πορίαν P ἐποιήσατο] PAMCLat ποιησάμενοσ LVR 
19 ἀποδέδεικτο ΜῸ 16 σώσσιοσ A αὐτῷ] αὐτῶν C 18 δὲ LVRC 
τὸ om. V! 19 περὴ ἐπὶ Hauerkamp ex L. B. 20 ἐδαιμονία — ἐλογοποίει] 
εὐδαίμονα καὶ πολλῶ ϑειωδέστερον τὸν τελευτήσαντα πρὸσ τοὺσ καιροὺὶσ ἐλο- 
γοποίει MLVRO furore agebatur multaque uelut. diuinitus de temporibus dicti- 
(abat Lat ϑειοδέστερον PC 21 πολύτροποι om. M 
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80 DE BELLO IUD. I 347—352 (XVII 1. 2) 

τροποι, μάλιστα τὰ περὶ τὴν πόλιν GgmolóvvOv ἐπιτήδεια χαὶ 

μήτε ἵγσιοις μήτε ἀνδράσιν ὑπολειπομένων τροφήν. τοῦ γε μὴν 

μαχίμου τὸ εὐταχτότερον ἐτέταχλτο πιρὸς ἄμυναν τῆς ττολιορχίας τούς 

τὲ χωννύντας εἶργον ἀπὸ τοῦ τείχους καὶ τοῖς ὀργάνοις ἀντιμηχα- 

γώμενον ἀεί τι κώλυμα χαινότερον" ἐν οὐδενὶ δ᾽ οὕτως ὡς ἐν ταῖς 

μιεταλλείαις τιεριῆσαν τῶν ᾽τολεμίων. 

2. Tig δὲ βασιλεῖ πρὸς uiv τὰς λῃστείας ἀντετενοήϑησαν 

λόχοι δι’ ὧν ἀνέστελλεν τὰς διεχδρομάς, πρὸς δὲ τὴν τῶν ἐπιτη- 

δείων ἀπορίαν ai πόρρωϑεν συγχομιδαί, τῶν δὲ μαχομένων χυεριῆν 

τῇ Ῥωμαίων ἐμτιειρίᾳ καίτοι τόλμης οὐδεμίαν καταλιπόντων ὑτεὲρ- 

βολήν" φανερῶς μέν ye συνερρήγγυντο τοῖς Ῥωμαίοις ἐπὶ τιρούτττῳ 

τῷ ϑανεῖν, διὰ δὲ τῶν ὑτεονόμων ἐν μέσοις αὐτοῖς ἐξαπίνης ἐφαί- 

γοντο, xal ziv χατασεισϑῆναί τι τοῦ τείχους ἕτερον ἀντωχίρουνγ᾽ 

χαϑόλου τε οὔτε χερσὶν οὔτ᾽ ἐπινοίαις ἔχαμνον εἰς ἔσχατον ἀντισχεῖν 

διεγνωχύτες. ἀμέλει τηλιχαύτης δυνάμεως σπεριχαϑεζομένης τεἕέντε 

μησὶν διήνεγχαν τὴν τεολιορχίαν, ἕως τῶν Ἡρώδου τινὲς ἐπιλέχτων 

ἐπιβῆναι τοῦ τείχους θαρσήσαντες εἰσπίπτουσιν εἰς τὴν πόλιν, 

ἐφ᾽ οἷς ἑχατοντάρχαι Σοσσίου. τιρῶτα δὲ τὰ περὶ τὸ ἱερὸν ἡλίο- 

χετο, χαὶ τῆς δυνάμεως ἐπεισχυϑείσης σεανταχοῦ φόνος ἣν μυρίος, 

τῶν μὲν Ῥωμαίων τῇ τριβῇ τῆς πολιορχίας διωργισμένων, τοῦ δὲ 

περὶ Ἡρώδην Ἰουδαϊκοῦ μηδὲν ὑπολιπέσϑαι σπουδάζοντος ἀντί- 

zaAov. ἐσφάττοντο δὲ σεαμτεληϑεῖς ἔν τὲ τοῖς στενωποῖς χαὶ χατὰ 

$ 347 — Ant. Iud. XIV 471. 

PAMLVRCLatHegesippus 1 31 p. 93. 

1 χαὶ μάλιστα MLVROC — có] s. L, om. VRC ἁρπαζόντων — 2 τρο- 

qv] PAMLat ἁρπαζόντων ἐπειδὴ μήτε ἵπποισ μήτε ἀνδράσιν ὑπελέλειπτο 

(ὁὑπολέλειπτο C) τροφή LVRC 3 μαχίμου] ex μαλίχου cor m. 2 ἢ 

μαλίχου R et i. marg. m. 2 V ἐτέτατο L! | 4 χωννύντας] χοννύντασ RC! 

εἶργον ἃ ἀντιμηχανωμένων PA 5 δὲ LVRC 6 τῶν πολεμίων om. 

Lat 8 ἐχδρομὰς ed. pr. 9 ἀπορ-ίαν V 10 τῆσ δωμαίων ἐμπειρίασ A! 

τὴν δωμαίων ἐμπειρίαν L'VR οὐδὲ μίαν PA καταλειπόντων O 11 μέν 

ys] PA. μέν γε ov M μὲν oiv οὐ LVRO nihilogue minus (aperte) Lat 12 S«vsiv] 

ϑανάτω LVRC διὰ δὲ — 13 πρὶν] ez inprouiso autem romanis per cuniculos 

inter medios emergentibus priusquam Lat 14 τε] τὲ εἰπεῖν MLVRO — oit] 

οὔτε LVRC 18 παραχαϑεζομένησ L πέντε) δύο Petitus; cf. Ant. XIV 476 

16 ἅλωσισ ἱεροσολύμων ὑπὸ ἡρώδου καὶ σοσσίου i marg. VR. ϑαρρήσαντεσ 

LVRC 1$ σωσσίου À σοσίου Ἐ δὲ] μὲν οὖν llauerkamp ex L. B. 

19 ἐπισχυϑείσησ PL!V! ἐπιχυϑείσησ (ex corr. R)RC 20 τῇ vof] ἐπὶ τριβὴ 

L'VR ἐπὶ vj τριβὴ C et ex corr. L 21 μηδένα MLVROC ὑπολίπεσϑαι 

PLVR ὑπολείπεσϑαι AM σπουδάζοντος] σπεύδοντοσ LVRO ἀντίπαλον 

ex ἀντίπαλοσ Corr. Α 

Qt 
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τὰς οἰκίας συνωθούμενοι xol τῷ ναῷ πιροσφεύγοντες" ἦν τε οὔτε "zcv οὔτε γήρως ἔλεος οὔτε ἀσϑενείας γυναιχῶν, ἀλλὰ xaítot zéQutéum ovrog τοῦ βασιλέως χαὶ φείδεσϑαι τ αραχαλοῦντος οὐδεὶς ἐχράτησεν τῆς δεξιᾶς, ἀλλ᾽ ὥστιερ μεμηνότες τιᾶἄσαν ἡλικίαν ἐχεεξ- ἤξσαν. ἔνϑα xal zd vviyovoc μήτε τῆς τεάλαι μήτε τῆς τότε τύχης ἔννοιαν λαβὼν χάτεισιν μὲν ἀττὸ τῆς βάρεως, χεροσττέχετει δὲ τοῖς “Σοσσίου τιοσίν. χἀχεῖνος μηδὲν αὐτὸν οἰχτείρας σιρὸς τὴν μετα- βολὴν ἐτιεγέλασέν τε ἀχρατῶς χαὶ “Ἵντιγόνην ἐχάλεσεν" οὐ μὴν ὡς γυναῖχά ye xal φρουρᾶς ἐλεύϑερον ἀφῆχεν,. ἀλλ᾽ ὁ μὲν δεϑεὶς ἐφυ- λάττετο. 
3. Πρόνοια δ᾽ ἦν Ἡρώδῃ χρατοῦντι τῶν πολεμίων τότε χρα- τῆσαι χαὶ τῶν ἀλλοφύλων συμμάχων" ὥρμητο γὰρ τὸ ξενιχὸν χελῆ- Jog ἐπὶ ϑέαν τοῦ ve ἱεροῦ xol τῶν χατὰ τὸν ναὸν ἁγίων. ὃ δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν σαραχαλῶν τοῖς δ᾽ ἀτεξιλούμενος ἔστιν δ᾽ ovg 

καταλείψουσιν αὐτὸν ἐρημίας βασιλέα, καὶ ὡς ἐπτὶ τοσούτων zroAi- τῶν φόνῳ βραχὺ χαὶ τὴν τῆς οἰκουμένης ἡγεμογίαν ἀντάλλαγμα X0LVOL. τοῦ δὲ ἀντὶ τῆς zt0Àt0Qxíag τὰς ἀρπιαγὰς δικαίως τοῖς στρατιώταις ἐτειτρέγεειν φαμένου, αὐτὸς ἔφη διανεμεῖν ἐκ τῶν ἰδίων χρημάτων τοὺς μισϑοὺς ἑχάστοις. οὕτως τε τὴν λοιτεὴν ἐξωγησά- μένος τεατρίδα τὰς ὑποσχέσεις ἑχυλήρωσεν" λαμπρῶς μὲν γὰρ ἕχα- 

$ 352 — Ant. Iud. XIV 480. 

PAMLVROLatHegesippus ΤΠ 91 9.59: 
1 χαὶ --- προσφεύγοντες] nec si ad templum etiam. confugissent Lat t£] δὲ LVRC 2 οὔτε νηπίων om. Lat γήρως] γηραιῶν LVRC καίτοι] καίτοι γε LVRC 4 ἐπεξίεσαν M 6 βάρεως] domo Lat 7 σωσσίου A κἀκεῖνος] χακεῖνοσ δὲ ΤΙ ΥΒῚ  9»s]reLVR,om.C 11 δὲ LVRC  corz]om. Lat τοῦ Desti- nonex Ant.Iud. XIV 482. 13 ἐπὶ ϑέᾳ Ant.lud. τοῦ τε] τοῦ P ze τοῦ LVRC 14 τοῖς] ovo VC δὲ ALVRC ἔστε AMLVC SuE es ΒΟ 15. σεν MLYRCcum Ant.Iud, 16 παρ᾽ αὐτῶν] παρ᾽ αὐτοισῦ culpa sua Lat παρ᾽ αὐτὸν Destinon 17 διατεινάμενοσ LR fort. recte; cf. Ant. Iud. XIV 484 σώσσιον À σόσιον C τὴν] τὴν - -Τ, τήν ve VR 19 χαταλείψωσιν L!VR καταλεί- οσιν ex corr. 1, χαὶ ὧς] quilat τοσούτων ex τοσοῦτον corr. V τοσούτῳ uertit Lat 90 βραχὺν V ἀντάλαγμα γισ! κρίνοι ἀντάλλαγμα tr. V 22 στρατιώταισ, ci i. ras. 2 litt. m. 2 V διανεμεῖν] Bekker διανέμειν codd. distributurum esse Lat daturum Heg ἰδίων] οἰχείων C 53 οὕτω LVRC ἐξονησάμενοσ R 
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82 DE BELLO IUD. I 356—361 (XVIII 3—5) 

στον στρατιώτην, ἀναλόγως δὲ τοὺς ἡγεμόνας, βασιλιχώτατα δὲ 

αὐτὸν ἐδωρήσατο Σύσσιον, ὡς μηδένα χρημάτων ἀτιελϑεῖν δεόμενον. 

357 Σόσσιος δὲ χρυσοῦν ἀναϑεὶς τῷ ϑεῷ στέφανον ἀνέζευξεν ἀτιὸ Teoo- 

σολύμων ἄγων δεσμώτην ᾿ΑἸντίγονον ᾿Αντωνίῳ. τοῦτον μὲν οὖν 

φιλοψυχήσαντα μέχρις ἐσχάτου διὰ ψυχρᾶς ἐλτείδος ἄξιος τῆς ἀγεν- ὅ 

358 γείας ττέλεχυς ἐχδέχεται. 4. βασιλεὺς δὲ Ἡρώδης διαχρίνας τὸ χατὰ 

τὴν πόλιν ττλῆϑος τοὺς μὲν τὰ αὐτοῦ φρονήσαντας εὐνουστέρους 

ταῖς τιμαῖς χαϑίστατο, τοὺς δ᾽ ᾿Δντιγονείους ἀνύρει. xal χατὰ 

σπάνιν ἤδη χρημάτων ὅσον εἶχεν χόσμον χατανομιστεύσας vrai 

359 xoi τοῖς τιερὶ αὐτὸν ἀνέπεμψεν. οὐ μὴν εἰς &zav ἐξωνήσατο τὸ 10 

μηδὲν παϑεῖν᾽ ἤδη γὰρ ᾿Αγτώνιος τῷ Κλεοπάτρας ἔρωτι διεφϑαρ- 

μένος ἥττων ἣν ἐν πᾶσιν τῆς ἐπιϑυμίας, Κλεοπάτρα δὲ διεξελ- 

ϑοῦσα τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῆς ὡς μηδένα τῶν ἀφ᾽ αἵματος 07t0- 

360 λείπεσϑαι, τὸ λοιπὸν Emi τοὺς ἔξωϑεν ἐφόνα, xoi τοὺς ἐν τέλει 

Σύρων διαβάἄλλουσα πρὸς τὸν «Αντώγιον ἀναιρεῖν ἔπειϑεν ὡς ἂν 15 

τῶν χτήσεων ἑχάστου ῥᾳδίως γινομένη δεσπότις, ἔτι δὲ ἐχτείνουσα 

τὴν τυλεονεξίαν ἐτὶ Ἰουδαίους καὶ ᾿ἄραβας ὑπειργάζετο τοὺς éxa- 

τέρων βασιλεῖς Ἡρώδην χαὶ Maàyov ἀναιρεϑῆγαι. 

1 5. Ἐν μέρει γοῦν τῶν προσταγμάτων ἐπινήψας ᾿Αντώνιος τὸ 

χτεῖναι μὲν ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ βασιλεῖς τηλιχούτους ἀνόσιον ἡγή- 30 

σατο, τὸ δὲ τούτων ἔγγιον φίλους διεχρούσατο, πολλὰ δὲ τῆς 

χώρας αὐτῶν ἀποτεμόμενος xci δὴ καὶ τὸν ἐν Ἱεριχοῦντι φοινι- 

eo συ 

8. 356 — Ant. Iud. XIV 486; ὃ 985 -- Ant. Iud, XV 2; $ 359 — Ant. Iud. XV 88. 

PAMLVRCLat Hegesippus 131 p. 54 ExcPeiresc. Suidas s. φιλοψυχήσαντα. 

χατανομιστεύσας. 

 σώσσιον et u. 3 σώσσιοσ ἃ 5 φιλοψυχήσαντα — ὃ ἐχδέχεται extant 

apud Suidam s. φιλοψυχήσαντα ψυχρὰσ VR? ἐλπίδασ, « ex o corr. man. 3V 

ἀγενείασ PAMVO ἡγεμονίας Suid δὶ marg. 4e VC 80] δ᾽ ἂν M δὲ 

LVRC ἀντιγονίουσ PAM'LRV* χατὰ — 9 χατανομιστεύσας extant apud 

Suidam 9 σπάνιν, c ex ἡ corr. L χατανομιτεύσασ PA diuiso Lat 

10 εἰσώπαν M. εἰσ ἅπαξ (εἰσάπαξ C) LVRC omnino Lat 11 Ἀντώνιος] ὅτι &v- 

τώνιοσ incip. Exc 12 ἧττον (ἡ — Exc) VExe διελϑοῦσα M. 13 $zo- 

λιπέσϑαι L'RO ἀπολείπεσθαι Exc 14 ἐπὴ περὶ LVRCExe 16 ῥᾳδίως 

om. Exe γενομένη Exc δεσπότησ V' δ᾽ Exe — 18 μάλιχον CLat 

19 Ἐν u£oei] PAMExcLatHeg μέρει L? μέχρι L'VRC προσταγμάτων] πραγ- 

μάτων P ἐπινήψας] PAMLVRLatHeg ἐπινεύσασ Ὁ et, si Wollenbergi silentio 

fides, Exc 20 ἡγήσατο]! PAMExc ἡγεῖτο LVRO ducit Lat — 2l τὸ — διε- 

χρούσατο!] quod autem his morie propius erat , inter amicos ultra non habuit 

Lat tamen ne immunes dimitteret, amicos eorum perculit Heg φίλους] PAExcLat 

φίλοσ tive. MLVRC 22 ἀποτεμνόμενοσ PAL ἐν om. L'VC 
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χῶνα, ἐν ᾧ γεννᾶται τὸ βάλσαμον, δίδωσιν αὑτῇ σιόλεις τὲ τελὴν Fr , ^ "N^ * ^ 2325 , - , € Tvoov xai Σιδῶνος τὰς ἐντὸς Ελευϑέρου ττοταμοῦ πάσας. ὧν , , M , , 159 , ' ) , γενομένη xvota xat προπέμψασα μέχρις Εὐφράτου τὸν ! dvrvtov , , ERE. 2 J , ἡ L , ^ ἐχιστρατεύίοντα Παάρϑοις ἡλϑὲν sic Ἰουδαίαν δι dmaustog xal Ἐξ ) τὸ ^ 2d. " . ; 3 z “Ιαμασχοῦ. χανταῦϑα μεγάλαις uiv αὑτῆς τὴν δυσμένειαν δωρεαῖς €4 ^V 25 - Ψ' ' - η , 2 Ἡρώδης ἐχμειλίσσεται, μισϑοῦται δὲ χαὶ τὰ τῆς βασιλείας ἀτεορ- 
θαγέντα χωρία διαχοσίων ταλάντων εἰς ἕχαστον ἐνιαυτόν, τεροτίέμιεει 3 ) " " , / ᾿ τὶ ὃ αὐτὴν μέχρι Πηλουσίου “τασῃ Jeoczeíe χαταχρώμεγος. χαὶ uU. 2 ΩΝ τ᾿ ) , 3 ΄ » j f^ δ᾽ ov σολὺ σπιαρὴν ἐχ Παρϑων ᾿Ἵντώγιος «yov αἰχμάλωτον Zoca- 
βάζην τὸν Τιγράνου zcióe δῶρον KAsortarQg^ μετὰ γὰρ τῶν χρη- , - η ΄ [τ ΄ c , 3 ' , ματῶων xal τῆς λείας «cono o Π|}ἀρϑος εὐϑὺς ἐχαρίσϑη. 

- N23 5 - ^7 , , XIX. 1. Τοῦ δ᾽ ᾽Αχτιαχοῦ πολέμου συνερρωγότος τιαρεσχεύ- - Y c ^v 2 L c - 2! & - 2) ἡ ἢ - «oto μὲν Ηρώδης -ἀντωνίῳ συνεξορμᾶν δὴ τῶν τε ἄλλων τῶν "S y , 2 ΄ & ΄ Ἀ ' c L χατὰ Ἰουδαίαν αἸτηλλαγμένος ϑορύβων χαὶ κεχρατηχὼς Ὑρχαγίας, ' A , €. 3 , -— 2 EAS , J , ^ 0 δὴ χωρίον ἡ L4rvzwyóvov χατεῖχεν ἀδελφή. διεχλείσϑη γε μὴν ς N - , Ἂν - , ) σεαγούργως b7tÓ τῆς Κλεοπάτρας συμμετασχεῖν τῶν χινδύνων ᾿Αγτω-- ἣν N - , ,ὔ ' γέῳ᾽ τοῖς γὰρ βασιλεῦσιν, ὡς ἔφαμεν, ἐτειβουλεύουσα πείϑει τὸν b) τ - ' 14 ^^ DEMDON irróviov Ἡρώδη διαπιστεῦσαι τὸν πρὸς ᾿ἥραβας τιόλεμον, ἵν 7 2 , N ΄ 2 E, , ν ΄ χρατήσαντος ᾿ Τραβίας ἢ χρατηϑέντος Ἰουδαίας γένηται δεσπότις 
χαὶ ϑατέρῳ τῶν δυναστῶν χαταλύσῃ τὸν ἕτερον. 

12 4, 2 ᾿ς ^v ^^ - 2. "EooeVev μέντοι xa Πρώδην τὸ βούλευμα" χύρῶτον μὲν - , 2f N , γὰρ ῥύσια κατὰ τῶν πολεμίων ἄγων xal πολὺ συγχροτήσας ἱτετειχὸν , 3 γι , , , , - ἐπαφίησιν αὐτοῖς τεερὶ Aió0:t0ALV ἐχράτησέν τὲ χαίτοι καρτερῶς 

9 γινομένη ΡΑΜ μέχρι V1. 4 ἤλϑεν] PAMExc ἧχεν LYRC ὁ χὰν- ταῦϑα] καὶ ταῦτα PAMExe atque hic Τὰς 8 ἀποραγένια V 1 διακοσίων} 
τριῶν PAExc, i. marg. yo 9 ταλαν PA ducentis Lat προπέμπει --- 8 χατα- χρώμενος om.Exc 8 δὲ ΥΕΘ αὐτῆ, 9 πάρϑον Exc αἰχμάλωτον i. marg. suppl C ἀρτανάζὴν (sic) Exe — 11 ἐχαρίσϑη] codd. Exc i//i condonatus est Lat ἐχωρίσϑη ed. pr. αὐτῇ ἐχαρίσϑη Hudson ἐχαρίσϑη] ἔπ. Exc 12 δὲ LVRC συνερ- φωγό--τοῦσ V 18 ἤδη] óc ἤδη LYRC — zc om. LVR, χατὰ τὴν ἰουδαίαν M 14 ϑόρυβον C! χαὶ om. V χκεχρατικὼσ V!  ogzavizv LIVR.— 15 χατεῖχεν ἢ ἀντιγόνου tr. PAM γε μὴν] μὲν οὖν LVR 16 τῶ ἀντωνίω 1, 
18 διαπιστεῦσαι)] ἐμπιστεῦσαι O ἵνα LVR.— 19 δεσπότησ LV! 20 ϑατέρῳ] 9€vtgov L!'VR.—— χαταλύσαι R. χαταλῦσαι PAMLV 22 ῥύσια — ἄγων] pigne- ribus hostium captis Lat ῥύσια] συρίαν L'VR σύρουσ Ο εὕρηται καὶ συρίαν 

ἜΝ Ene γ : : : κατὰ TOY πολὲ ἄγων i. marg. M zat om. Ps cf. A. L XVI 282: 343: Polyb. XXII 4, 13. XXXII 175.4 x«i damnat Destinon 23 αὐτοῖς] αὐτοὺσ M περὶ] ἐπὶ P circa Lat χαρτερῶσ, CQ l ras. ex ρα corr. uid. A 
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84 DE BELLO IUD. I 366—370 (XIX 2. 3) 

ἀντιπταραταξαμένων. πρὸς δὲ viv ἧτταν μέγα γίνεται χίνημα τῶν 

, / L4 D ἡ c , f 

᾿ράβων, xal συναϑροισϑέντες εἰς Κάναϑα τῆς χοίλης Συρίας ἄτσεει- 
* ἧ“- ' 2 N ᾿ ' , ' - Y ΄ 

οοι τὸ στυλῆϑος τοὺς Ἰουδαίους ἔμενον. ἔνϑα μετὰ τῆς δυνάμεως 
€ , 2 ^ M 2 cm , 3 —- - acu 

Ἡρώδης ἐπελθὼν émeigavo σιρομηϑέστερον ἀφηγεῖσϑαι του τιολὲ- 
, Y ^ t. 2 y * LEES 

μου xci στρατότιεδον ἐχέλευε τειχίζειν. οὐ μὴν ὑπτούχουσεν TO τ:}λῆ- 
34 - , , , , ^ 

Soc, ἀλλὰ τῇ προτέρᾳ νίχῃ τεϑαρρηχότες ὥρμῆσαν ἐπὶ τοὺς “4ρα- 
' ^ , ' , v) 

Beg xal πρὸς μὲν τὴν τερώτην ἐμβολὴν τραπέντας ἐδίωχον, ἐπι- 
^ NNUC E] MEN “- ν - ΄- , , 

βουλεύεται δὲ ἩΙρώδης ἐν τῇ διώξει τοὺς ἐκ τῶν Κανάϑων ἐχιιχωρίους 
3 5) D 5 :9 - - 5 , - * 

ἀνέντος ᾿αϑηνίωνος, ὃς ἣν αὐτῷ vov Κλεοττάτρας στρατηγων αἰεὶ 
Y , ξ ^ ^ N 7 2 , 2 , , ζ 

διάφορος" πρὸς γὰρ τὴν τούτων ἐχιίϑεσιν ἀναϑαρρήσαντες ot ““ραβες 
3 , b , ^ m Y , 

ἐπιστρέφονται καὶ ovrvcUayreg τὸ τελῆϑος πιερὶ γιδτρώδη xai δύσ- 
δ c , ΄ - - ΄ 

βατα χωρία τοὺς Ἡρώδου τρέπονται γελεῖστόν τε αὐτῶν φόνον 
5 / N 7 ἘΣ " , ce 

εἰργάσαντο. oi δὲ διασωθέντες éx τῆς μάχης εἷς Ὅρμιζα γχατα- 
L4 ^ ΄ Y ) € , , Y 

φεύγουσιν, ὅπου καὶ τὸ OtQaró;:t00v avtOY τεερισχοντὲς αὔτανδρον 
d. Cr») δἷλον οἱ Aoapec. 

2 2 ' ? - - , , c 

3. Mer! οὐ πολὺ δὲ τῆς συμφορᾶς βοήϑειαν ἄγων Ἡρώδης 

" Ἢ ΐ ὑστέ ὑτη "c σχεληγῆο alcto: ὑτ τὸ 
παρῆν τῆς χρείας ὑστέραν. ταυτῆς τῆς χεληγῆς αἴτιον αὐτῷ τὸ 

5e , M , ^ ^ » , - - 

τῶν ταξιάρχων ἀτιειϑὲς χατέστη" μὴ yao ἐξαπιγαίου τὴς συμιβολῆς 
35652 8 2V05 y 3 κ᾿ eS 

γενομένης οὐδ᾽ ἂν .«ϑηνίων εὑρεν χαιρὸν ἐπιβουλῆς. ἐτιμωρήσατο 
, » c 2 , 3 

μέντοι τοὺς Ἴἥραβας αὖϑις ἀεὶ τὴν χώραν χατατρέχων, ὡς cva- 
^; ' , 2 N , 7f, 2 , . ^ 

χαλέσασϑαι viv μίαν αὐτοῖς νίχην σ“τολλάχις. ἀμυνομένῳ δὲ τοὺς 

2 ' 2 , M Y , 7. 3 ' - 

ἐχϑροὺς ἐτειτείττει συμφορὰ δαιμόνιος ἄλλη, xav ἔτος μὲν τῆς 

8 366 — Ant. Iud. XV 112. 

PAMLVRCLatHegesippus I 32 p. 55. 

1 ἀντιπραξαμένων L'R μέγα γίνεται χίνημα] PA. μέγα κίνημα γίνεται M 

γίνεται μετακίνημα L!'VR γίνεται μέγα κίνημα 1: 2 χαμαϑὰ P χομαϑὰ A 

χαναϑα M. canatham Lat canatha (acc.) Heg Κάνατα Ant. lad. XV 112 3 τὸ 

aÀj9oci.marg.suppl V ὅ ἐχέλευε -α ἐχέλευσε LVRO 1 μὲν om. MLVRC 

0 

. LI . 

ἐδίωχεν V 8 ἐν] ἐπὶ O τῆ, gi.ras. m. 2 V χαναϑὼν (sic) A uici cana- 

thon La& — 9 ἀνέντοσ, dvév i. ras. 4—5 litt. m. 2 V — a9:ymovoo L'VR 

αὐτῷ] ἀπὸ V χλεοπάτασ Α ἀεὶ MVO 10 ἀναϑαρσήσαντεσ M 

11 δύβατα ἃ 12 τρέπονται τοὺσ ἡρώδου (τοὺσ €x vio corr. m. 2 C) tr. 

LVRO 13 εἰργάσατο CO ὀρμίζα PA! δρμίζα ex corr. A ὄρμιζα L ὄρμιζα, 

uri. ras. m. 2 V ogju£a ἈΠῸ ormizan Lat — 17 ὑστέραν] ὕστεροσ LVRO serius 

LatHeg ὑστερῶν Destinon τὸ ex τῶ corr. A [18 post τῶν ras. 3 litt. V 

ταξιαρχῶν LVRO ἐξαπηναίου LV!R συμβουλῆσ € 19 litt. οὐδ᾽ — 

'"Aügvi i. ras. A οὐδ᾽ οὐκ LVRO nullum Lat ἀϑηνιῶν NV. ἀϑηνιων R 

litt. εὗρεν — ἐπι i ras. A 20 αἰεὶ LVR ὡς QvazaAécacQc] (et) reuocauit 

Lat wt deplorarent .Heg quem ἀνακλαύσασϑαι et αὐτοὺς legisse suspicatur 

Destinon 21 αὐτοῖσ, toic i. ras. minore ἃ — 22 ἐπίπτει C! 
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DE BELLO IUD. I 370—374 (XIX 3. 4) 8i Q1 

βασιλείας ἕβδομον, azuaZovrog δὲ τοῦ “χείου πολέμου. ἀρχομένου 
γὰρ ἔαρος ») γὴ σεισϑεῖσα βοσχημάτων μὲν ἄττειρον στελῆϑος ἀν- 
ϑρώττων δὲ τρεῖς διέφϑειρεν μυριάδας, τὸ δὲ στρατιωτιχὸν ἔμει- 
vev ἀβλαβές" ὕπταιϑρον γὰρ ηὐλίζετο. x&v τούτῳ τοὺς ᾿“ραβας Eri 
μεῖζον ϑράσος ἦρεν ἡ φήμη τιροσλογοτιοιοῦσα τοῖς σχυϑρωττοῖς 
ἀξί τε χαλειώτερον᾽" ὡς γοῦν ἁπάσης Ἰουδαίας χατερριμμένης οἰη- 
ϑέντες ἐρήμου τῆς χώρας χρατήσειν ὥρμησαν εἰς αὐτὴν σχιροϑυσά- 
μενοι τοὺς τιρέσβεις, οἱ σταρὰ Ἰουδαίων ἔτυχον ἥχοντες χιρὸς αὐτούς. 
σπιρὸς δὲ τὴν ἐμβολὴν κατατιλαγὲν τὸ σελῆϑος καὶ μεγέϑει συμφο- 
ρῶν ἐπαλλήλων ἔχλυτον συναγαγὼν Ἡρώδης ἐπειρᾶτο σιαρορμᾶν 
ἐπὶ τὴν ἄμυναν λέγων τοιάδε" 

1.,, Παραλογώτατά μοι δοχεῖ τὸ πταρὸν ὑμῶν χαϑάπτεσθαι δέος" 
790g μέν ye τὰς δαιμονίους πληγὰς ἀϑυμεῖν εἰχὸς ἥν, τὸ δ᾽ αὐτὸ 
xal πρὸς ἀνϑρωσείνην ἔφοδον πάσχειν ἀνάνδρων. ἐγὼ γὰρ τοσοῦ- 
TOY ἀποδέω χκατεγιτηχέναι τοὺς πολεμίους μετὰ τὸν σεισμόν, ὥσϑ᾽ 
ὑπολαμβάνειν τὸν ϑεὸν "ἄραψιν δέλεαρ τοῦτο χαϑειχέναι τοῦ 
δοῦναι δίκας ἡμῖν" οὐ γὰρ τοσοῦτον ὅπλοις ἢ χερσὶν πεποιϑότες 
ὅσον ταῖς αὐτομάτοις ἡμῶν συμφοραῖς ἦχον" σφαλερὰ δ᾽ ἐλτεὶς 
οὐχ ἐξ οἰχείας ἰσχύος ἀλλ᾽ ἐξ ἀλλοτρίας ἠρτημένη χαχοτιραγίας. 
οὔτε δὲ τὸ δυστυχεῖν οὔτε τοὐναντίον ἐν ἀνθρώποις βέβαιον, ἀλλ᾽ 

$ 3970 — cf. Ant. Iud. XV 121. 

PAMLVRCLatHegesippus I 32 p. 56. 
1 ᾿Ακτίου] actiaco Lat περὶ ἄκτιον (ὥκτι - ov V) MLVRC ἀρχομένου γὰρ] C χατὰ γὰρ ἀρχομένου PAMLVR namque ueris initio Lat χαὶ γὰρ ἀρχομένου Destinon et Naber 2 πλῆϑοσ ἄπειρον tr. LVRC 9 ϑράσος] ϑράσουσ M ϑάρσοσ L'VRC 6 ὡς γοῦν ἁπάσης] PAMLat ὧσ πάσησ LVRC χκατα- 

θεριμμένησ ῬΑ χαταρερριμμένησ M κατερριμένησ 1, χατερριμένησ (8. m. 2) V 
subuersa Lat οἰηϑέντες] PAMLat οἰηϑέντεσ γοῦν LVRC 7 προϑυσό- μενοὶ P 9 πλῆϑος]! PAMLat ἔϑνοσ LVRO εὕρηται χαὶ Z9vog i. marg. M 
«ci om. C 10 ἔχλυτον ἐπ᾿ ἀλλήλων tr. V ἡρώδησ, 5c i. ras. m. 2 V 
13 γε] nam Lat γὰρ Hauerkamp ex Lugd. Bat δαιμονίους πληγὰς] diuinae indignationis plagas Lat τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ PAMLat τὸ δὲ (δ᾽ C) αὐτέχα LC 
τὸ δὲ αὖ τί χαὶ VR — αὐτὸ] αὐτῶα 14 ἀνθρωπίνην] ἀνθρωπίνειν M. hostium Lat ἄνανδρον PAMLat 15 καταπεπτηχέναι P ὥστε LVR 16 ὑπολαμ- 
βάνειν, εἰ ex ὦ corr. V ὑπολαμβάνω Destinon καϑικέναι PA. χαϑεῖναι (ει ex ἢ corr. R, εἰν i. ras. m. 2 V) LVRC. 17 ἡμῖν om. Lat 18 ταῖς] roig C! 
αὐτομάτοισ, οἱ 1. ras. L, om. Lat ἡμῶν om. M ἧχον, ji. ras. m. 2 C 
δὲ LVRC — 19 oi] ἢ οὐχ Destinon οἰχείας] ἰδίασ LVRC 20 οὔτε δὲ — τοὐναντίο»)] neque uero uel secundae res neque contrariae Lat b] γὰρ Hauerkamp ex L. B. τὸ ἐναντίον LVRC 
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86 DE BELLO IUD. 1 314—377 (MX 4) 

ἔστιν ἰδεῖν ἐπαμειβομένην εἰς ἕχάτερα τὴν τύχην. καὶ τοῦτο μαά- 

Sou) ἂν ἐξ οἰχείων ὑποδειγμάτων" τῇ γοῦν προτέρᾳ μάχῃ χρατούν- 

των ἐχράτησαν ἡμῶν οἱ πολέμιοι, χαὶ κατὰ τὸ εἰχὸς νῦν ἁλώσονται 

χρατήσειν δοχοῦντες᾽ τὸ uiv γὰρ ἄγαν πεποιϑὸς ἀφύλαχτον, οἱ 

φόβοι δὲ διδάσκουσιν προμήϑειαν" ὥστε ἔμοιγε x&x τοῦ δεδοιχότος 

ὑμῶν παρίσταται ϑαρρεῖν. ὅτε γὰρ ἐϑρασύνεσϑε πέρα τοῦ δέοντος 

xoi χατὰ τῶν ἐχϑρῶν παρὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἐξωρμήσατξ, χαιρὸν 

ἔσχεν ἡ ̓ Αϑηνίωνος ἐνέδρα" νυνὶ δὲ ὁ ὄχνος ὑμῶν χαὶ τὸ δοχοῦν 

ἄϑυμον ἀσφάλειαν ἐμοὶ νίκης ἐγγυᾶται. χρὴ μέντοι ye μέχρι τοῦ 

μέλλειν οὕτως ἔχειν. ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ἐγεῖραι τὰ φρονήματα χαὶ 

πεῖσαι τοὺς ἀσεβεστάτους, ὡς οὔτ᾽ ἀνϑρώπειόν τι χαχὸν οὔτε 

δαιμόνιον τατιεινώσει “τοτὲ τὴν Ἰουδαίων ἀνδραγαϑίαν, ἐφ᾽ ὅσον 

τὰς ψυχὰς ἔχουσιν, οὐδὲ περιόψεταί τις "άραβα τῶν ἑαυτοῦ ἀγα- 

Suv δεσπότην γενόμενον, ὃν παρ᾽ ὀλίγον πολλάκις αἰχμάλωτον 

ἔλαβεν. μηδ᾽ ὑμᾶς ταρασσέτω τὰ τῶν ἀψύχων χινήματα μηδ᾽ 

ὑτεολαμβάνετε τὸν σεισμὸν ἑτέρας συμφορᾶς τέρας γεγονέναι" φυσικὰ 

γὰρ τὰ τῶν στοιχείων zr καὶ οὐδὲν ἀνθρώποις πλέον ἢ τὴν 

ἐν ἑαυτοῖς βλάβην ἐπιφέρεται" λοιμοῦ μὲν γὰρ xai λιμοῦ καὶ τῶν 

χϑονίων βρασμῶν τ:τρογένοιτ᾽ ἄν τι σημεῖον βραχύτερον, αὐτὰ δὲ 
- B ' * , * , ita c c 

ταῦτα περιγραφὴν ἔχει τὸ μέγεϑος" ἐπεὶ τί δύναται μεῖζον ἡμὰς 20 

8 374 cf. Ant. Iud. XV 139. 

PAMLVRCLatHegesippus I 32 p. 56. 

1 ἐπαμειβομένεινν Μ ἕἑχάτερον LVRC τοῦτο] idem Lat μάϑοιτε 

LVR ὃ ὑμῶν P καὶ om. LR 4 χρατήσει R^ — μὲν om. V πεποι- 

ϑὼσ PAL!R 5 ἐμοὶ PAM xci ix LVR τοῦ ósóouOtoc ὑμῶν) 

τοῦ δεδοικέναι ὑμᾶσ PAM hoc ipsum quod timetis Lat 6 παρίστασϑαι 

AMLVR ἐϑρασύνεσϑε- A ἐθρασύνεσϑαι 8, 1 καὶ PAMLat, om. LVRC 

παρὰ] PAMLat x«l παρὰ LVRO ἐξωρμήσατε!] ἐξορμήσαντες (om. u. 1 zal) 

Bekker ex L. B. 8 ἀϑηνιῶνοσ L'VR δὲ iterauit R χαὶ — 9 &9vuov] 

et minus alacer animus ut uidetur Lat δοκοῦν] óoxovvroo PA 9 γε om. 

LVRC μέχρι τοῦ μέλλειν] ante proelium Lat μέχρι τοῦ πολεμεῖν uel μέλλειν 

πολεμεῖν Destinon 10 ἐγεῖραι] ἐγεῖραί τε LVRC — 11 οὔτ᾽] οὔτ᾽ ἂν M. οὔτε 

LVRC ἀνϑρώπιόν PA! 12 ταπεινώση M δαιμόνιον) δαιμόνιόν τι O 

ποτὲ ταπεινώσει tr. ΤΟΥ͂ΒΟ ἰουδαίων, ov ex «v corr. uid. L 13 τῶν] 

τὸν O! 14 παρ᾽ ὀλίγον] παρὰ λόγον L!'VR paene Lat, graeca corrupta putat 

Destinon 19 μηδὲ LVRC μηδὲ LVRC 16 τέρας γεγονέναι] ἕτερον 

γεγονέναι σημεῖον LVRC esse portentum Lat indices (arbitremini) Heg 11 otv- 

χείων V ἢ τὴν] zo LVRC 18. ἐν] om. PA ἐφ᾽ Hudson δαυτοῖς] ev- 

τοῖσ LVRC βλάβησ ἐπιφέρει LVRC 19 προσγένοιτ᾽ PA! προγένοιτο 

LVRC praecesserit Lat βραχύτερον) tardius Lat 20 τοῦ σεισμοῦ μεῖζον 

ἡμᾶσ ti. LVRC 
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DE BELLO IUD. I 377—381 (XIX 4. 5) 8T 

τοῦ σεισμοῦ βλάψαι xci χρατήσας ὃ πόλεμος; τέρας μέντοι μέγι- 
στον ἁλώσεως γέγονεν τοῖς ἐχϑροῖς οὐχ αὐτομάτως οὐδὲ διὰ χειρὸς 

ἀλλοτρίας, οἱ πιρέσβεις ἡμετέρους ᾿ταρὰ τὸν “τἄντων ἀνϑρώτπτων 
γόμον ὠμῶς ατιέχτειναν xal τοιαῦτα τῷ ϑεῷ ϑύματα περὶ τοῦ 
γολέμου χατέστειμαν. ἀλλ᾽ οὐ διαφεύξονται τὸν μέγαν ὀφϑαλμὸν 
αὐτοὺ xal τὴν ἀνίχητον δεξιάν, δώσουσιν δ᾽ ἡμῖν αὐτίχα δίχας, 

ἂν τοῦ πατρίου φρονήματος ἤδη σπάσαντες τιμωροὶ τῶν τταρεστιογ- 
δημένων ἀναστῶμεν. ἴτω τις οὐχ ὑττὲρ γυναιχὸς οὐδ᾽ ὑττὲρ τέχνων 
οὐδ᾽ ὑπὲρ κινδυνευούσης ττατρίδος, ἀλλ᾿ ὑτιὲρ τῶν πρέσβεων ἀμυ- 

vóuevoc* ἐχεῖνοι στρατηγήσουσιν τοῦ πολέμου τῶν ζώντων ἄμει- 
vov. πιροχινδυγεύσω δὲ κἀγὼ χρώμενος ὑμῖν πειϑηνίοις" εὖ γὰρ 
ἴστε τὴν ἑαυτῶν ἀνδρείαν ἀνυπόστατον, ἐὰν μὴ ττροτιετείᾳ τινὶ 
βλαβῆτε.“ 

5. Τούτοις πταραχροτήσας τὸν στρατὸν ὡς ἑώρα προϑύμους͵ 
ἔϑυεν τῷ ϑεῷ xoi μετὰ τὴν ϑυσίαν διέβαινεν τὸν Ιορδάνην στοτα- 
μὸν μετὰ τῆς δυνάμεως. στρατοτεεδευσάμενος δὲ zeoi Φιλαδέλ- 
φξειαν ἐγγὺς τῶν πολεμίων τιερὶ τοῦ μεταξὺ φρουρίου τιρὸς αὐτοὺς 
ἠχροβολίζετο βουλόμενος ἐν τάχει συμβαλεῖν" ἔτυχον γὰρ χἀχεῖνοί 

918 

379 

980 

τινας ττιροεεττομφότες τοὺς χαταληψομένους τὸ ἔρυμα. τούτους 381 
5 D , , ς - 

μὲν ovv azexgotoavro ταχέως οἱ πιεμφϑέντες vro τοῦ βασιλέως 
, , 3 Y 2 € 

xal τὸν λόφον χατέσχον, αὐτὸς δὲ χαϑ' ἡμέραν ττροάγων τὴν δύνα- 
, nce N , (c PO 

μιν εἰς μάχην τταρετάσσετο xol τιροξχαλεῖτο τοὺς ᾿ἴραβας. ὡς ὃ 

$ 378 cf. Ant. Iud. XV 136; $ 980. — Ant. Iud, XV 147. 

PAMLVRCLatHegesippus 132 p. 57. 

1 τοῦ om. M μέντοι] μέντοι ye ex corr. A μέγιστον om. P 
2 γέγονεν] γεγονέναι L' VRC.— ovx] οὐχ PA οὐχὲ Destinon 8. vov] τῶν PA! 
4 τοι- cita L τῷ om. V ϑύματα, τὰ suppl. m. 2 C. 5 χατέστεψαν»)] 
χατέστρεψαν PAMLVR ceciderunt Lat ἀλλ᾽ enim Lat 6 δὲ LVRC 
7 ἀν] ἀν PA. &v-- L ἀντὶ VR &v τι C ἤδη σπάσαντες] εἰ δὴ σπεύσαν- 

τεσ LVRC repleti (spiritu) Lat ἕνεκεν σπεύσαντες Bekker παρεσπονδισμέ- 
vor V 8 ἀναστῶμεν] animos excitemus Lat ἀναφανῶμεν ex cod. Voss. 

Bekker ἴτω] ex ἦτο corr. m. recentissima P ἤτω, ὦ ex o corr. AM ἴστω € 
pergite Lat οὐδὲ LVRC ὑπὲρ om. LVRC 9 οὐδὲ LVR. ἀμυνούμε- 
voo V 10 στρατηγήσουσιν»] P στρατηγοῦσι (-σιν ^) AMLVRO exercitum regent 
Lat proeliantur Heg ζώντων] ζώντων ἡμῶν MLVRCLat 11 ὑμῖν ex ἡμῖν 
corr. V 12 ἀνδρίαν V?O et ex corr. ἃ τινὶ] v; L'YR. 18 βλαβῆτεϊ laedatur 
Lat 10 φιλαδελφείαν PC φιλαδελφίαν LV?R περὶ πρὸσ V! 11 περί 
tov Destinon περὶ τοῦ — 18 ἠχροβολίζετο] quasi de interiacente castello 
contenderet pugnam eminus iritabat Lat ἠχροβολίζετο, go ex o. corr. uid. L 
19 τινας suspectum uid. Destinoni προπεπεμφότεσ, προπ i. ras. uid. M 

20 ovv om. Μ 22 παρέτασσε LVRC προυκχαλείτω L προυχαλεῖτο VRC 
δὲ LVRC 
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οὐδεὶς ἐπεξήει, δεινὴ γάρ τις αὐτοὺς κατάτεληξις εἶχε xal πρὸ 
» , c κ 3 3 3 - , ' 

τοῦ σπελήϑους ὁ στρατηγὸς ἔλθεμος αὖος ἣν τῷ δέει, προσελϑὼν 
,ὔ 2 - , 2 , / ἐστιάραττεν αὐτῶν τὸ χαράχωμα. x&v τούτῳ συναναγχασϑέντες 

ΤΣ ' , , N , A - 

ἐξίασιν ἐπὶ τὴν μάχην ἄταχτοι xal τιξφυρμένοι τοῖς ἱχιτεεῦσιν οἱ 
$a p , b 5 - 2 , zx H Y - χεεζοί. σττλήϑει μὲν ovv τῶν Ιουδαίων ττεριῆσαν, éAsízvovro δὲ ταῖς 

, , M ' 2 , - "n 3 ^ 3 τι 

«go9vuíatG καίτοι διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῆς νίχης ὄντες xoi αὐτοὶ 
σεαράβολοι. 

6 AZ ' Ἃ ' 2 7. ^ 2 a 5 o es , c o? 
. Zh μέχρι μὲν ἀντεῖχον ov ττολὺς ἣν αὐτῶν φόνος, ὡς 

4 /, c € ^ M -" 2 , Y ^ 

ὑπέδειξαν τὰ νῶτα, πολλοὶ μὲν ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων πολλοὶ δὲ ózó 
E Or 5 δ ; - 

σφῶν αὑτῶν GvuztarovuevoL διεφϑείροντο᾽ σπιενταχισχίλιοι γοῦν 
ἔπεσον ἐν τῇ τροπῇ, τὸ δὲ λοιττὸν πιλῆϑος ἔφϑη συνωσϑὲν εἰς τὸ 

, , ' ΄, , €^ 7 

χαράχωμα. τούτους σπιερισχὼν ξἕπτολιόρχει, xai μέλλοντας ἁλώσεσϑαι 
ἘΣ cr , " - , ^ , 

τοῖς OozÀotg τεροχατήτιειγεν v δίψα τῶν ὑδάτων ἐτπιιλειτεόντων. 
ozeongaveu δὲ σπρεσβευομένους ὃ βασιλεὺς καὶ λύτρα διδόντων 
γτενταχόσια τάλαντα μᾶλλον ἐνέχειτο. τοῦ δὲ δίψους ἐχχκαίοντος 

, M - , - 3 * ree ) ͵ , 

ἐξιόντες χατὰ ττλῆϑος ἐνεχείριζον σφᾶς αὐτοὺς τοῖς Ἰουδαίοις éxóv- 
ς , ς ,ὕ , - - $J M 

τες, ὡς zxévre uiv ἡμέραις τετρακισχιλίους δεϑῆναι, τῇ δ᾽ ἕχτῃ τὸ 
, - 3 3 , c e , - 

λειπόμενον τύλῆϑος oz ἀττογνώσεως ἐξελϑεῖν ἐπὶ μάχην" οἷς συμ- 

ϑαλὼν Ἡρώδ χλὲν εἰς ἕσττα: λίους χτείνε λιχαύ Ànyr βαλὼν Πρωδὴς παλιν εἰς ἑγτυταχισχιλίους χτείνει. τηλικαύτῃ scAQyl 
M 3) ᾿ 2 " ^ , - 2 - M , 

τὴν «ραβίαν ἀμυνάμεγος xai σβέσας τῶν ἀνδρῶν và φρονήματα 
, , € ^ —- , - 

πιρούχοψεν ὥστε xal τιροστάτης ὑττὸ τοῦ ἔϑνους αἱρεϑῆγαι. 
, A! 3 M ς - [42 

XX. 1. Πεταλαμβάνει δὲ αὑτὸν εὐθέως ἢ περὶ τῶν ὅλων 
L ^ M M 2 ΄ , , 

πραγμάτων φροντὶς διὰ τὴν πρὸς -«ΑἸντώνιον φιλίαν Καίσαρος 
V» , - / Wa , P . χιξρὶ Ἵχτιον νενιχηχότος. παρεῖχεν μέντοι δέους zAéov ἢ ἕτιασχὲν 

$ 381 — Ant. Iud. XV 150. 

PAMLVRC Lat Hegesippus I 32 p. 58. 
1 τις] LVROLat, om. PAM εἶχε- A 2 "EA9£uoc] althemus Lat 

αὖος ἦν] αὐτὸσ ἦν AP (timore) obriguerat Lat προσελϑὼν ovv M — 3 ἐσπά- 
ρασσεν LVROC 4 ἐξίασιν, ιν ex corr. A ἐξήεσαν LC «uv τούτῳ] eoque 
modo Lat 5 ἐλίποντο C! 6 ὀντες] ἦσαν LVRC S Διὸ om. Lat δὲ 

LVRC 9 ἀπέδειξαν PAM τὰ νῶτα] αὐτῶν τὰ νῶτα LVRC 10 σφῶν) 

τῶν σφῶν M 12 περισχὼν] statim circumseptos Lat ἐπολιόρκει] obsidebat 

herodes Lat 18 ἐπιλειποντων) ὑπολειπόντων M ἐπιλιπόντων LRC! non «πόν- 

vov V 14 πρεσβευόμενοσ P διδόντων] PAMOCLat διδόντασ LVR.— 15 μᾶλ- 
λον] μᾶλλον δὲ LVR 11 δὲ LVRC 18 λιπόμενον Οἱ ἐπὶ] εἰς Niese 

συμββαλὼν C 19 εἰς om, Lat τηλικαύτῃ PALat τηλικαύτῃ δὲ MLVRC 

20 ἀμυνάμενος] Bekker ἀμυνόμενοσ codd. 229, marg, «25^ VO δὲ} 

τε ῬΑ autem Lat περὶ — 23 πραγμάτων] de summa rerum felicitate 
Lat 23 πραγμάτων om. P fort. recte 24 περὴ om. M δὲ περὶ LVR ἤδη 
περὶ ed. pr. παρεῖχεν] habebat Lat 
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ovz« yàg ἑαλωχέναι Καῖσαρ ᾿Αντώγνιον ἔχρινεν "Hooóov συμμένον- 
τος. 0 ye μὴν βασιλεὺς ὁμόσε χωρῆσαι τῷ χινδύνῳ διέγνω, καὶ 
χυλεύσας εἰς Ῥόδον, ἔνϑα διέτριβεν Καῖσαρ, πρόσεισιν αὐτῷ δίχα 

διαδήματος, τὴν μὲν ἐσθῆτα χαὶ τὸ σχῆμα dudexe, τὸ δὲ φρόνημα 

βασιλεύς" μηδὲν γοῦν τῆς ἀληϑείας ὑποστειλάμενος ἄντιχρυς εἶσεεν" 

»ἐγώ, Καῖσαρ, ὑτιὸ ᾿ΑἸντωνίου βασιλεὺς γενόμενος ἐν τεᾶσιν ὅμο- 

λογῶ γεγονέναι χρήσιμος ᾿Αντωνίῳ. χαὶ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἂν ὕτιο- 
στειλαίμην εἰχιεῖν, ὅτι στάντως ἂν μὲ μετὰ τῶν ὅπλων ἐπεί- 

ρασας εὐχάριστον, cl μὴ διεχώλυσαν “ἥραβες. xal συμμαχίαν μέντοι 
yt αὐτῷ xarà τὸ δυνατὸν xai σίτου ττολλὰς ἔπεμψα μυριάδας, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ μετὰ τὴν ἐν ᾿ΑἸἰχτίῳ πληγὴν κατέλιπον τὸν εὐεργέτην, ἐγε- 
γόμην δὲ σύμβουλος ἄριστος, ὡς οὐχέτι χρήσιμος ἤμην σύμμαχος, 
μίαν εἶναι λέγων τῶν στταισϑέντων διόρϑωσιν τὸν KAcomcvoac 
ϑάνατον" ἣν ἀνελόντι xci χρήματα χαὶ τείχη πιρὸς ἀσφάλειαν χαὶ 
στρατιὰν xal ἐμαυτὸν ὑτιισχνούμην χοινωνὸν τοῦ πρὸς σὲ πολέμου. 
τοῦ δ᾽ ἄρα τὰς ἀχοὰς ἀπέφραξαν οἱ Κλεοπάτρας ἵμεροι καὶ ϑεὸς 
ὁ σοὶ τὸ χρατεῖν χαριζόμενος. συνήττημαι δ᾽ ᾿Αντωνίῳ xal τέϑειχα 
μετὰ τῆς ἐχείνου τύχης τὸ διάδημα. πρὸς σὲ δὲ ἦλθον ἔχων τὴν 
ἀρετὴν τῆς σωτηρίας ἐλπίδα xal πττρολαβὼν ἐξετασϑήσεσϑαι, ττοτα- 
πὸς φίλος, ov τίνος, ἐγενόμην." 

2. Πρὸς ταῦτα Καῖσαρ ,GÀÀ& σώζου γε, ἔφη, xal βασίλευε 
vov βεβαιότερον" ἄξιος γὰρ εἶ ττολλῶν ἄρχειν οὕτω φιλίας τεροϊστά- 

8. 381 -- Ant. Iud. XY 181. 

PAMLVRCLatHegesippus I 33 p. ὅ8. 

2 0uo0s, s i. ras. M τῶν κινδύνων MLR periculis Lat τοῖς κινδύνοις 
Hudson ex cod. Busb. διέγνω] ἔγνω M 8 ρώδον (sic) A 6 ὑπ᾽ LVRC 

βασιλεὺς] PLat τῶν ἰουδαίων βασιλεὺσ AMLVRC γενόμμενοσ ἃ ἐν πᾶσιν om. 
Lat 1χρήσιμος] Herwerden βασιλεὺσ γενόμενοσ ἐν πᾶσιν χρήσιμοσ PA. βασιλεὺσ 
χρήσιμοσ MLVRCLat τοῦτο ἂν 1ῈΟ 8 ὑπεστειλάμην LVRC dubitauerim 
Lat ut S. Δ μετὰ τῶν ὅπλων] armis quoque Lat, unde x«l μετὰ τ. O. 
Destinon — 9 εὐχάριστον] om. LVROC gratum Lat ἀχώριστον Hauerkamp ex 
L. B. 11 ἐν om. C ἀχτίω, ὦ ex ov corr. Ο κατέλειπον LVR. 12 σύμ- 
βολοσ CO! σύμμαχοσ ἤμην χρήσιμοσ tr. L.— ἤμην traditur etiam infra $ 631 
16 δὲ LVRC ἀπέφραξιν L ὥἕἵμεροι, V ex ἡ corr. m. recens P ἵμεροι et 
i marg. m. 1 ἔρωτεσ Lips ἔρωτεσ ἵμεροι R17 τὸ] τῶ σχαρισάμενοσ LVRC 
(gui. E) donaret Lat δ δὲ LVRC ergo Lat δὴ Hudson nescio unde 

18 ἔχων — 20 ἐγενόμην] spem salutis de uirtute praesumens et ne in eaamen 
adducerer (adduceretur alii properans qualis amicus alicuius fuerim Lat τὴν 

ἀρετὴν i. marg. post ἐλπίδα (u. 19) suppl. m. 21, 19 ἐλπίδα] τὴν ἐλπίδα (τὴν 
expunctum) A προλαβὼν] zoot4«gov LVRC 20 οὐ τίνος] οὐ τινοσ P. ot 
τινοσ ΑΥ̓͂ οὗ τινοσ MR οὐ too L οὔ τίνοσ C? 
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μένος. τιειρῶ δὲ xal τοῖς εὐτυχεστέροις διαμένειν πιστός, ὡς ἔγωγε 

λαμπροτάτας ὑττὲρ τοῦ σοῦ φρονήματος ἐλπίδας ἔχω. χαλῶς μέντοι 

γε ἐποίησεν ᾿Αντώνιος Κλὲ οπτάτρᾳ χεισϑεὶς μᾶλλον U σοί" καὶ γὰρ 

σὲ χεχερδήχαμεν ἐκ τῆς ἀνοίας αὐτοῦ. χατάρχεις δ᾽, ὡς ἔοιχεν, εὐποιίας 

δι ὧν μοι γράφει χαὶ Βεντίδιος συμμαχίαν σὲ menougévot χερὸς 

τοὺς μονομάχους αὐτῷ. νῦν μὲν οὖν δόγματι τὸ βέβαιόν σοι τῆς 

βασιλείας ἐξαγγέλλω. :τειράσομαι δὲ χαὶ αὖϑις ἀγαϑόν τί σὲ ποιεῖν, 

ὡς μὴ ζητοίης ᾿Αἰντώνιον.““ 

3. Τούτοις φιλοφρονησάμενος τὸν βασιλέα χαὶ περιϑεὶς αὐτῷ 

τὸ διάδημα δόγματι διεσήμαινεν τὴν δωρεάν, ἐν ᾧ πολλὰ μεγα- 

Ho eMe εἰς ἔσεαινον τανὸρὸς ἐφ ϑέγξατο. ὁ δὲ ócógotc ἐστιμξιλι- 

ξάμενος αὐτὸν ἐξῃτεῖτό τινα τῶν Αντωγίου φίλων ᾿λεξᾶν ιχέτην 

γενόμενον" ἐνίχα δὲ 1 Καίσαρος ὀργὴ χιολλὰ xol χαλεπὰ ΠΈΠΟΝ 

μένου τὸν ἐξαιτούμενον οἷς διεκρούσατο τὴν δέησιν. μετὰ δὲ 

ταῦτα πορευόμενον ἐπ .iyvmvov διὰ Συρίας Καίσαρα τιαντὶ τῷ 

βασιλικῷ πλούτῳ δεξάμενος ρώδης τότε πρῶτον xai συνιτῦττά- 

σατο ποιουμένου γεερὶ Πτολεμαΐδα τῆς Óv γάμεως ἐξέτασιν εἱστία- 

σέν τε σὺν ἅπασιν τοῖς φίλοις" μεϑ᾽ ovg xol τῇ λοιπῇ στρατιᾷ 

πρὸς εὐωχίαν τιάντα διέδωχεν. τερουνόησεν δὲ xai διὰ τῆς ἀνύδρου 

“πορϑυομένοις μέχρι Πηλουσίου γιαρασχεῖν ὕδωρ ἄφϑονον ἑπανιοῦσί 

τὲ ὁμοίως, οὐδὲ ἔστιν ὁ τι τῶν ἐπιτηδείων ἐνεδέησεν τῇ δυνάμει. 

δόξα γοῦν αὐτῷ ve Καίσαρι xci τοῖς στρατιώταις χιαρέστη σπτολλῷ 

RU quus VERE Uude M ἃ 1} 0m 

$ 991 -- Tu qud XV 195. 

PAM EU DIM T3933! p::007 

1 πειρῶι ὦ — 2 ἔχω] mihi promitto Lat — 4 δὲ LVRO 5 δι᾽ ὧν — 6 αὐτῳ] 

quem ad eorum (h. e. αὐτῶν) gladiatores idonea auailia misisse perscribit 

Lat δι᾿ ὧν! διό MLVRC χαὶ Βεντίδιος] βεντίδιοσ LVRC Κυΐντος Δίδιος 

Hudson ex Dione Cass. 51, 7 Δ4ίδιος aut καὶ 4Δίδιος reponendum uid.; cf. Ant. 

Iud. XV 195, ubi yarn extat σε] σοι L! 6 σοι] cov ed. pr. 

τ ἐ- ξαγγέλλω Α ἐξαγγέλλωι V zal αὖϑις! ipse quoque Lat σέ τι tr. 

LYRC 8 ζοιτοίησ P 9 τούτοις — βασιλέα] huius sermonis humanitate 

regem ne quid de ande sua dubitaret hortatus Lat 10 δόγματι cf. Ant. 

Iud. XV 196 διεσήμεναι, s. m. V διεσήμανε C. 11 τοῦ ἀνδρὸσ LVRC 12 ἐζη- 

τεῖτό M φίλον Οἱ ᾿Αλεξᾷν)] PAM et i. marg. Lips ἀλέξανδρον LVROCLat 

Heg cum libris Ant. Iud. XV 197, yo ὦ} ἀλέξανδρον i. marg. R; uide Plut. 

Anton. 72 ἱκέτιν P 14 μεμφομένηι, Som 21V, ἐξαιτούμενον, αἰιτού 

1 E88. 4, Hitt. ΤΥ oic] oio x«i M 15 αἰγύπτου L'VRC fort. 

recte 11 ποιουμένω MLVRC fort.recte ἑστίασεν (— σὲ ML) PAML ἐστίασε V 

εἰδτίασε RC 292 δόξαν PA! τε. marg. suppl. ἃ 29 βραχύτερον V 

ἡρώδη περιεῖναι tr. LVRC fort. recte 
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- (2 !o - , 4 ὦ 

τοῦτο, ὡς ἧκεν εἰς Αἴγυτιτον ἤδη Κλεοτάτρας xci ᾿ΑἸντωνίου τε- 
2 , 3 - x ,- ἊΝ ) ^ H - ^ , 

ϑυεώτων, οὐ μόνον αὐτοῦ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς, ἀλλὰ χαὶ τῇ βασιλείᾳ 
Zz*- , 3 - , ! 

γεροσέϑηχεν τήν τὸ oz0 lKKAcormavoag ἀπιοτμηϑεῖσαν χώραν xci ἔξω- 

Sev Γάδαρα καὶ Ἵτισιον χαὶ Σαμάρειαν, τιρὸς δὲ τούτοις τῶν παρα- 
^, ν 7“ 2 Wd , e , , 

λέων Γάζαν xoci ᾿νϑηδόνα xol ἸἸότύσσην xal Στράτωγος ségyov: 
y , TJ ) - ' ^ - , , 

ἐδωρήσατο Ó αὐτῷ xal πρὸς φυλαχὴν τοῦ σώματος τετραχοσίους 
7, [2 , J^? , 4 , 32 64 ΝᾺ €, 

Γαλάτας, oi τιρότερον £Óogvqógovv λεοττάτραν. οὐδὲν δὲ ovvoG 
- 3 ' ^ ^ ^ , - ^ , 

ἐνῆγεν αὐτὸν εἰς τὰς δωρεὰς ὡς τὸ μεγαλόφρον τοῦ λαμβάνοντος. 
' ΝΆ SIN , P] PEL 5) "Pune. »] - T 9 

4. Mera δὲ τὴν τὐρώτην ἀχτιάδα τιροστίϑησιν αὑτοῦ τῇ βασι- 
λείῳ. τόν τὲ Tocyova χαλούμεγον καὶ τὴν τιροσεχῆ Βαταγαίαν vc 

^ 2 ἘΞ , c L n VEM ΄ » δ ' 

xol τὴν «Αὐρανῖτιν χώραν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε᾽ Ζηνόδωρος ὃ τὸν 
, 3 2 , ' - 

«“Ἰυσανίου μεμισϑωμένος oixov ov διέλειτίεν émaqelg τοὺς ἐχ τοῦ 
, ^ ^ —- c 2 3 ^ 3/77 ^ €. , 

Τράχωνος λῃστὰς ZeueoxQvoic. οἱ δ᾽ éni Θυάρρωνα τὸν ἡγεμόνα 
" ; , γί ὁ) J - ^ ' - 

τῆς Συρίας καταφυγόντες ἐδεήϑησαν δηλῶσαι τὴν συμφορὰν αὐτῶν 
- , ει A ἊΣ M N 2 , ^ ^ 2f Q-— ^ ΄, 

Καίσαρι" Καῖσαρ δὲ γνοὺς ἀντεηέστελλεν ξξαιρεϑῆναι τὸ λῃστή- 
΄ 3 2. - » - - 

ριον. στρατεύσας ovv Ουάρρων χαϑαίρει ve τῶν ἀνδρῶν τὴν γῆν 
ἣν E E cr ες ς χαὶ ἀφαιρεῖται Ζηνόδωρον᾽ ἣν ὕστερον Καῖσαρ, ὡς μὴ γένοιτο 

,^ , — « , € , V V 

ct Àtv ὁρμητήριον τοῖς λῃσταῖς ἐπὶ τὴν αμασχόν, Ἡρώδῃ δίδωσιν. 
C 3 , [42 , , , , 

κατέστησεν δὲ αὐτὸν xol Συρίας ὅλης émírgostov ἔτει δεκάτῳ ττάλιν 
27ηὼ δ E] M 2 / c Y Om "C, - 2 ΄ὔ 
ἐλϑὼν εἰς τὴν ἑπαρχίαν, ὡς μηδὲν ἐξεῖναι δίχα τῆς ἐχείνου συμ- 

ζ , — Ji , e 3. ^ M 2. ^ , σ΄, , 

βουλίας τοῖς BaUITQUTOEO διοιχεῖν. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτα Ζηνόδωρος, 

προσένειμεν αὐτῷ χαὶ τὴν μεταξὺ Τράχωνος χαὶ τῆς Γαλιλαίας γῆν 
ἅσιασαν. ὃ δὲ τούτων “Ἡρώδῃ μεῖζον ἣν, ὑπὸ μὲν Καίσαρος ἐφι- 
λεῖτο μετ᾽ ᾿,γρίπτταν, om^ ᾿4γρίππα δὲ μετὰ Καίσαρα. ἔνϑεν ἐπὶ 

γοῦν Ξ Ant. Iud. XV. 2,17: $.398 — Ant. Iud. XV 343 sq. 

PAMLVRCLatHegesippus I 34 p. 61. 
2 ἀλλὰ] πολλά, ἀλλὰ Destinon 4 gadaram Lat gadoram cod. Ambr. 

Heg ἔππον V ippon Lat — 5 ἀϑηδόνα V — iommyv LR πύργον στρά- 
τωνοσ tr. LVRCLat 6 δὲ LVRC "7 ἐδωροιφόρουν 1,1 ἐδωρυφόρουν V! 
ἐδωροφόρουν R 8 μεγαλόφρων P 10 βατανέαν A 11 τὴν om. 
MLVRC αὐρανίτην PLV  auranitem Lat 12 μεμισϑωμένοσ ex μισϑού- 
usvoo corr. P διέλιπεν M. διέλειπεν, & post ὃ i. ras. LR. ἐπαφιεὶς Bekker 

13 δὲ LVRC οὐάρωνα PAMLR οὔαρον V ἡγεμόνα] tunc rectorem Lat 
τῆς om. V 14 ἐδέησαν PAM — 16 στρατεύσας] (uarro —) cum milite aggressus 
loca suspecía Lat οὖν] γοῦν PAM οὐάρων PAMLRO οὔαροσ V καϑαίρει 
τε] χαϑαιρεῖται PA χαϑῆρε τε LVRO ἐχάϑηρέ τε Dindorf 11 ζηνώδορον P 
ἣν] t? P ὕστερον om. Lat γένοιτο] γένηται V 20 ἐπαρχείαν R 
ἐξεῖναι] ἐξῆν PA! ἐξήει 1, ἐξείη R συμβουλείασ LR 21 δὲ ἐτελεύτα] δὲ 
τελευτὰᾶ LVRC — ζηνώδοροσ P 
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92 DE BELLO IUD. I 400—404 (XX 3. XXI 1—3) 

γελεῖστον μὲν εὐδαιμονίας πιρούχοψεν, εἰς μεῖζον δ᾽ ἐξήρϑη φρό- 
νημα καὶ τὸ πλέον τῆς μεγαλονοίας ἐπέτεινεν εἰς εὐσέβειαν. 

401 XXI. 1. Πεντεχαιδεχάτῳ γοῦν ἔτξι τῆς βασιλείας αὐτόν τε 

τὸν ναὸν ἐπεσχεύασεν χαὶ περὶ αὐτὸν ἀνετειχίσατο χώραν τῆς 
οὔσης διτελασίονα, ἀμέτροις μὲν χρησάμενος τοῖς ἀναλώμασιν &yv- 5 

γεδρβλήτῳ δὲ τῇ πολυτελείᾳ. τεχμήριον δὲ ἦσαν αἱ μεγάλαι στοαὶ 

περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸ βόρειον &n^ αὐτῷ φρούριον" ἃς μὲν γὰρ ἀνῳ- 
χοδόμησεν ἐκ ϑεμελίων, ὃ δ᾽ ἐπισχευάσας ττλούτῳ δαψιλεῖ xot. 
οὐδὲν τῶν βασιλείων ἔλαττον ᾿Ἵντωνίαν ἐχάλεσεν εἰς τὴν ᾿ΑἸἰντωνίου 

402 τιμήν. τὸ γε μὴν ἑαυτοῦ βασίλειον κατὰ τὴν ἄνω δειμάμενος χυόλιν 10 

δύο τοὺς μεγίστους χαὶ περικαλλεστάτους οἴχους, οἷς οὐδὲ ναός zu 

συμεχθίνεσον χιροσηγόρευσεν ἀττὸ τῶν φίλων τὸν μὲν Καισάρειον 

τὸν δὲ ̓,1γρίσιειον. 

408 2. ᾿Αλλὰ γὰρ οὐχ οἴχοις μόνον αὐτῶν τὴν μνήμην χαὶ τὰς Ézt- 

κλήσεις περιέγραψεν, διέβη δὲ εἰς ὅλας πόλεις αὐτῷ τὸ φιλότιμον. 15 

ἐν μὲν ye τῇ Σαμαρείτιδι χόλιν καλλίστῳ περιβόλῳ τειχισάμενος 

imi σταδίους εἴχοσι χαὶ καταγαγὼν ἑξακισχιλίους εἰς αὐτὴν οἰχή-- 

τορας, γῆν δὲ τούτοις προσνείμας λισεαρωτάτην χαὶ ἐν μέσῳ τῷ 

χτίσματι ναόν τὲ ἐνιδρυσάμενος μέγιστον xai πεερὶ αὐτὸν τέμενος 

ἀποδείξας τῷ Καίσαρι τριῶν ἡμισταδίων, τὸ ἄστυ Σεβαστὴν ἐχά- 20 

λεσεν" ἐξαίρετον δὲ τοῖς ἐν αὐτῷ τταρέσχεν εὐνομίαν. 

404 3. Ἐπὶ τούτοις δωρησαμένου τοῦ Καίσαρος αὐτὸν ἑτέρας προῦσ- 

ϑέσει χώρας, ὃ δὲ χἀνταῦϑα ναὸν αὐτῷ λευχῆς μαρμάρου χαϑιὸρύ- 

$401 — Ant. Iud. XV 380: $ 402 — Ant. Iud. XV 318; $ 403 — Ant. Iud. 

XV 296; $ 404 — Ant. Iud. XV 363. 

PAMLVRCLatHegesippus I 35 p. 61. | 

1 δὲ LVROC — 2 μεγαλονύασ C! prouidentiae Lat — 3 i. marg. Ax C | 

αὐτὸν om. Lat 4 τὴν om. PA ἀνετειχίσατο] muro amplexus est Lat ἀπε- 2 

τειχίσατο Destinon — 5 διπλασίαν LVRC — 6 τεχμήριον, z ex corr. m. 2 R 

ei] αἵ τε Destinon — 'i περὶ] αἱ περὲ Destinon βόρρειον L αὐτῷ] αὐτὸ 

AMV  Á$ó]Destinon ὁ PA τὸ MLVRC δ᾽ (δὲ A) ἐπισχευάσασ PA et ut. uid. Lat 

δὲ émsozsvacs MLVRC 9 Avtoviay| PAL'!R Lat zc ἀντωνίαν L? ὃ ἀντωνίαν 

MVC [0 τό] τότε PA αὐτοῦ LVR. 11 οὐδὲ] οὐδ᾽ ó Bekker ex L. B. 

12 χαισσάριον P χκαισάριον A!LV 13 ἀγρίππιον PA!ILVR 14 οἴκοισ ex 

oixovc corr. L τὴν μνήμην αὐτῶν tr. LVRC 15 αὐτῷ] αὐτοῦ P 

αὐτῶν AL? [168 σαμαρίτιδι PC! 11 εἴκοσί x PA 18 δὲ! τε LVRC 

19 ἐνιδρυσάμενος] PAMLat “ἐνιδρυσάμενοσ τῶ καίσαρι LVRC 20 τῷ Καίσαρη 

PAMLat, om. LVROC ἥμισυ σταδίων Hauerkamp ex L. B. ἐπεχάλεσεν 

AMVC DUNS Lat ::22 δωρησαμένου, y i.ras.m. 2. ἑτέραν LVC 

23 χώραν LVRC xavtav9a] x«l ταύτη LVR xdv ταύτη € 
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DE BELLO IUD. I 401—409 (XXI 3—5) 93 

σατο παρὰ τὰς Ἰορδάνου τηγάς" καλεῖται δὲ Πάνειον ὃ τόττιος" 
ἔνϑα χορυφὴ μέν τις ὕρους εἰς ἄπειρον voc ἀνατείνεται, τιαρὰ 

δὲ τὴν ὑπόρειον λαγόνα συνηρεφὲς ἄντρον ὑπιανοίγει, δι᾿ οὗ βαρα- 
ϑρώδης χρημνὸς εἰς ἀμέτρητον ἀπιορρῶγα βαϑύνεται τιλήϑει vt 
ὕδατος ἀσαλεύτου χαὶ τοῖς χαϑιμῶσίν τι πρὸς ἔρευναν γῆς οὐδὲν 

μῆχος ἐξαρχεῖ. τοῦ δὲ ἄντρου χατὰ τὰς ἔξωϑεν ῥίζας ἀνατέλλουσιν 
αἱ “τηγαί" καὶ γένεσις μέν, ὡς ἔνιοι δοχοῦσιν, ἔνϑεν Ιορδάνου, τὸ 

δ᾽ ἀκριβὲς ἐν τοῖς ἑξῆς δηλώσομεν. 
4. Ὃ δὲ βασιλεὺς xal ἐν Ἱεριχοῖ μεταξὺ ΙΚύτερου τοῦ φρουρίου 

χαὶ τῶν πιροτέρων βασιλείων ἄλλα κατασχευάσας ἀμείνω χαὶ χρη- 

σιμώτερα πρὸς τὰς ἐπιδημίας ἀπτὸ τῶν αὐτῶν ὠνόμασεν φίλων. 

χαϑόλου δὲ οὐχ ἔστιν εἰτιεῖν σντινα τῆς βασιλείας ἐπειτήδειον τότιον 

τῆς πρὸς Καίσαρα τιμῆς γυμνὸν εἴασεν. ἐπεὶ δὲ τὴν ἰδίαν χώραν 
ἐγγλήρωσεν ναῶν, εἰς τὴν ἐπαρχίαν αὐτοῦ τὰς τιμὰς ὑτιερεξέχεεν 
xai πολλαῖς ττόλεσιν ἐνιδρύσατο ΪΚαισάρεια. 

5. Κατιδὼν δὲ x&v τοῖς παραλίοις σόλιν ἤδη μὲν χάμνουσαν, 
Σεράτωγος ἐχαλεῖτο σεύργος, διὰ δὲ εὐφυίαν τοῦ χωρίου δέξασϑαι 

δυναμένην τὸ QuAc vto αὐτοῦ, τεᾶσαν ἀνέχτισεν λευχῷ λέϑῳ χαὶ 

λαμπροτάτοις ἐχόσμησεν βασιλείοις, ἐν ἡ μάλιστα τὸ φύσει μεγα- 
λόνουν ἐπεδείξατο. μεταξὺ γὰρ Δώρων καὶ Ἰόππης, ὧν ἡ πόλις 

8 404 — Ant. Iud. XV 363; ὃ 408 — Ant. Iud. XV 331. 

PAMLVRCLatHegesippus I 35 p. 61. 

1 παρὰ] περὲ V circa Lat δὲ om. V πάνιον PLVRC zv. or, 
eras. ἃ πανεῖονΜ 2 £v9a] ἔνϑα zai P Φορφυφη, ὁρὺ €X Qv uid. corr. A 

τις om. AV 3 ὑπόφειον] PAML?V? ὑπώρειον Li ὑπώριον R ὑπόριον 
τ λαγώνα V δι᾿ — 6 ἐξαρχεῖ] qua profundae altitudinis rupes ad 
immensum liquentis guttae receptaculum concauatur, ut stagnantis aquae copia 
demittentibus aliquid, donec terram inueniant, longitudo nulla sufficiat Lat per 
quod graue olentis praecipitii profundum saeuam eahalat mephitim. intus aqua- 
rum congregatio et sine ullo motu multa uis inerat, ut nulla aestimatio profundae 
altitudinis comprehenderetur Heg 4 yo εἰσάπειρον ἀπορρῶγα ἷ. marg. A — ad 
καϑιμῶσιν, i marg. χαλώσιν αὶ 6 ἐξαρχεῖν PA ἀνατέλουσιν V ἷ yéve- 
oso V! 8 ó£ LVRC ἐν τοῖς éz5c] infra III 510 (10, 7) δηλώσωμεν P 
9 ἱεριχὼ P ἱεριχῶ AM 10 χατασχευασάμενοσ ALVRC ἄμεινον Lt! 
ἄμεινα R 11 πρὸς τὰς ἐπιδημίας] aduenientibus Lat ὀνόμασε V! 
12 χαϑόλου -- ὅντινα] καϑόλου τε εἰπεῖν οὐκ ἔστιν ὅντινα LVRC 13 ἐπεὶ] 
N M , , , , 

ἐπειδὴ LVRC χωραν] χώραν βασιλείαν V 14 ναὸν C! ἐπαρχίαν, ( 
i. ras. maiore m. 2A 15 χαισάρεια, εἰ uid. eras. P καίσαρα LVRC haud 
male 16 χάν] xa) PAM 17 δὲ] τε PALat ye M 20 δώρων, ov ex ov 
corr. V doran (acc.) Lat dorum (acc.) codd. optimi Heg ἢ om. € 
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94 DE BELLO IUD. I 409—413 (XXI 5—7) 

μέση χεῖται, “τᾶσαν εἶναι συμβέβηκεν τὴν τταράλιον ἀλίμενον, ὡς 
γάντα τὸν τὴν Φοινίκην i ΑἸϊγύτττου τιαρατελέοντα σαλεύειν ἐν 
σέλαγει διὰ τὴν ἐκ λιβὸς ἀτιειλήν, ᾧ καὶ μετρίως ἐπαυρίζοντι τηλι- 
χοῦτον ἐπεγείρεται κῦμα πρὸς ταῖς πέτραις, ὥστε τὴν ὑποστροφὴν 
τοῦ χύματος ἐπὶ σπτλεῖστον ἐξαγριοῦν τὴν ϑάλασσαν. ἀλλ᾽ ὃ βασι- 
λεὺς τοῖς ἀναλώμασιν χαὶ τῇ φιλοτιμίᾳ νικήσας τὴν φύσιν μείζονα 
μὲν τοῦ Πειραιῶς λιμένα χατεσχεύασεν, ἐν δὲ τοῖς μυχοῖς αὐτοῦ 
βαϑεῖς σρμους ἑτέρους. 

6. Λαϑάπαν δ᾽ ἔχων ἀντιτιράσσοντα τὸν τόπον ἐφιλονείκησεν 
πρὸς τὴν δυσχέρειαν, ὡς τὴν μὲν ὀχυρότητα τῆς δομήσεως δυσάλω- 
τον εἶναι τῇ ϑαλάσση, τὸ δὲ χάλλος ὡς ἐπὶ μηδενὶ δυσχόλῳ χεχοσ- 
μῆσϑαι" συμμετρησάμενος γὰρ ὅσον εἰρήχαμεν τῷ λιμένι μέγεϑος 
χαϑίει λίϑους im ὀργυιὰς εἴχοσιν εἰς τὸ ττέλαγος, ὧν ἦσαν οἱ 

γιλεῖστοι μῆχος ττοδῶν τιεντήχοντα, βάϑος ἐννέα, εὖρος δέχα, τινὲς 

δὲ xol μείζους. ἐττεὶ δὲ ἀνετεληρώϑη τὸ ὕφαλον, οὕτως ἤδη τὸ 

ὑπερέχον τοῦ τιελάγους τεῖχος éxi διαχοσίους τεόδας ηὐρύνετο᾽ ὧν 

οἱ μὲν éxavóv τεροδεδόμηντο τιρὸς τὴν avoxostrv τοῦ χύματος, s90- 
χυμία γοῦν ἐχλήϑη, τὸ δὲ λοιτεὸν ὑτεόχειται τῷ περυιϑέοντι λιϑίνῳ 
τείχει. τοῦτο δὲ σπηύργοις τὲ διείλητιται μεγίστοις, ὧν ὃ προύχων 
xal πιεριχαλλέστατος ἀττὸ τοῦ Καίσαρος τιρογόνου “Ιρούσιον χέχλη- 
ται, T. ψαλίδες τὲ σευχγαὶ τερὸς χαταγωγὴν τῶν ἐνορμιζομένων xai 
τὸ πρὸ αὐτῶν τᾶν χύχλῳ νάγμα τοῖς ἀποβαίνουσιν τιλατὺς περί- 

8 409 — Ant. Iud. XV 333. 

PAMLVRCLatHegesippus I 35 p. 62. 

1 παραλίαν ALVRC ἁλίμενον ex corr. À 2 ἐπ᾿ αἴγυπτον PAML* 
ec aegipto Heg 3 πελοζει, s, l. ras. m. 2 V 4 ἐπεγείρετο PM ἐγεέ- 
ρεται ΤΥ͂ΒΟ: 5 ἀγριοῦ Μ 6 φιλοτιμίᾳ] φιλονεικία LR, i. marg. yo quAo- 
τιμία m. 2 L φιλοτιμία, litt. cuui. ras. Lips 7 πειραιέωσ MLVRC 9 za9? 
ἅπαν 08 LVRO ἀντιπρόσσοντα A* ἀντιταράσσοντα C τὸν om. A! 
11 χε] χοσμῆσϑαι, s i. ras. A χεχοσμίσϑαι C 12 γὰρ] γοῦν Ο 18 ὀργυίασ 
PAL? ὀργυὰσ (corr. ex ὀργύασ) V — sixocw] x PA εἴχοσι 1 14 πεντήκοντα) 
»L ἐννέα] 9:1, 15 ὕφαλον] ex Lat Destinon ὑψηλὸν PA βάϑοσ MLVRC 
spatio quod unda celabat Lat 16 εὐρύνετο A 11 προσδεδόμηντο 
LVRC προχυμαία Aldrich 19 τε om. MLVR προύχον V! 
20 περικαλέστατοσ VO! δρουσίων MLVRO drusium Lat drusion ut uid. Heg; 
cf. Antiq. XV 336 — 21 ψαλίδες — ἐνορμιζομένων)] gradus etiam breulores locis 

interposuit frequentioribus, per quos sine graui labore nauigia subducerentur 

Heg γψαλλίδεσ PA τεῖ δὲ MLVRC ἐνορμιζομένων] quae portus haberet 
Lat καὶ — 22 περίπατος] proque fornicibus et circum eos pila saxea et 

lata, quae naui egredientes exciperet, ambulatio Lat 22 πᾶν χύχλῳ vayua] 

πέντε χύχλων ἄγμα PA πᾶν χύχλων ἀγμα M 
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zerog. ὃ δ᾽ εἴσπλους βόρειος, αἰϑριώτατος γὰρ ἀνέμων τῷ vÓz( 
βορέας" xal ἐττὶ τοῦ στόματος κολοσσοὶ τρεῖς ἑχατέρωθεν ὑτιεστη- 
ριγμένοι κίοσιν, ὧν τοὺς μὲν ἐχ λαιᾶς χειρὸς εἰστιλεόντων τύύργος 
γαστὸς ἀνέχει, τοὺς δὲ £x δεξιοῦ δύο ὀρϑοὶ λίϑοι συνεζευγμένοι 
τοῦ κατὰ ϑάτερον χεῖλος τιύργου μείζονες. τιροσεχεῖς δ᾽ οἰχίαι τῷ 

λιμένι λευχοῦ xal αὗται λίϑου, xci χατατείνοντες à αὐτὸν οἱ 

στενωτιοὶ τοῦ ἄστεος τιρὸς ἕν διάστημα μεμετρημένοι. χαὶ τοῦ 
στόματος ἀντιχρὺ ναὸς Καίσαρος ἐπὶ γηλόφου χάλλει χαὶ μεγέϑει 
διάφορος" ἐν δ᾽ αὐτῷ χολοσσὸς Καίσαρος οὐχ ἀποδέων τοῦ Ολυμι- 

γείασιν “ἰός, ᾧ xai προσείχασται, Ῥώμης δὲ ἴσος Hoc τῇ xcv 
"AMoyog. ἀνέϑηχεν δὲ τῇ μὲν ἐπεαρχίᾳ τὴν πόλιν, τοῖς ταύτῃ δὲ 
γυλοϊζομένοις τὸν λιμένα, Καίσαρι δὲ τὴν τιμὴν τοῦ κτίσματος" 
Καισάρειαν γοῦν ὠνόμασεν αὐτήν. 

8, Τά γε μὴν λοιπτὰ τῶν ἔργων, ἀμφιϑέατρον χαὶ ϑέατρον zal 
ἀγοράς, ἄξια τῆς τιροσηγορίας ἐνιδρύσατο. χαὶ “πτενταετηριχοὺς 

ἀγῶνας καταστησάμενος ὁμοίως ἐχάλεσεν ἀττὸ τοῦ Καίσαρος, τερῶ- 
τος αὐτὸς ἄϑλα μέγιστα τιροϑεὶς ἐπὶ τῆς ἑκατοστῆς ἐνεγηχοστῆς 

δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἐν οἷς οὐ μόνον οἱ νιχῶντες, ἀλλὰ χαὶ οἱ 

utr. αὐτοὺς xal οἱ τρίτοι τοῦ βασιλιχοῦ τιλούτου μετελάμβανον. 

ἀναχτίσας δὲ xal ᾿αΑγνϑηδόνα τὴν παράλιον χαταρριφρϑεῖσαν ἐν 

$ 413 — Ant. Iud. XV 337. 8. 416 — Ant. Iud. XVI 136. 

PAMLVRCLatHegesippus 1 35 p. 63. 

1 αἰϑριώτατος) PAMRC eti. marg. V οὐριώτατοσ LV yo οὐριότατοσ 1. marg. 
R placidissimus Lat 2. βορρᾶς L. Dindorf ἐἑχατέροϑεν Ο' ὕὑπεστηριγ- 
μένοι, οἱ ex αἱ corr. L 3 εἰσπλέοντασ MLVCLips εἰσπλέοντ- σ R intran- 
tibus Lat 4 ἀνέχει i. ras. A λίϑοι δύο ὀρϑοὶ tr. L ὅ τοῦ Om. 
PAM πύργοσ' δ δὲ ΠΥ͂ΒΟ δ᾽ αἱ Destinon 6 χαὲ αὐταὶ ALVO itidem 
Lat χατατείγοντεσ, εἰ i.ras. m. 2 V αὐτὸν] αὐτῶν VO στενοποὶ V!R 
T μεμετρημένοι, . corr. ex v 1, μεμετρημένον V S avrov M. ἀντικρυσ 
LVRC κάλλει — μεγέϑει] magnitudine simul et pulchritudine Lat χαίσα- 

ροσ ἐπιγηλόφου vaóc tr. 9 ó& LVRC οὐχ — 11 Ἄργος] quod non minoris 
magnitudinis foret simulacro olimpii iouis aut iunonis argiuae Heg ἀπο- 

δέον L'R ὀλυμπιάσιν (--- σε MLRC) PAMLROC ὀλυμπιᾶσι V 10 zal 

om. M Ῥώμης] δειώνησ M ἜΣ C Ῥώμης — 11 Ἄργος] romano autem 
par ef iunoni quae argis est Lat ἴσοσ M "Hoe τῇ] ἥρασ τῆσ Μ 11 τὴν 
πόλιν corr. ex τῇ πόλει C 12 πλωιζομένοισ M. rebus aduecticiis Lat 

14 ἀμφιϑέατρον — 15 ἐνιδρίσατο] forum theatrum. amphitheatrum | digna 
uocabulo dedicauit Lat καὶ ϑέατρον s. m. 2 ἃ 15 ἀγορὰν LVRCLat ἀξίασ 
PAM 16 ὁμοίως om. Lat 11 προσϑεὶσ 1, 18 δευτέρας] καὶ δευτέρασ 

LVRC 19 βασικοῦα 20 τὴν παράλιον om. Lat χαταριφϑεῖσαν (9. s. L) 
PALVR χαταρριφεῖσαν C 
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γολέμῳ "Ayoínztetov προσηγόρευσε τοῦ δ᾽ αὐτοῦ φίλου δι᾿ smto- 
βολὴν εὐνοίας χαὶ ἐπὶ τῆς πύλης ἐχάραξεν τὸ ὄνομα, ἣν αὐτὸς ἐν 
τῷ ναῷ χατεσχεύασεν. 

9. Φιλοττάτωρ ys μήν, eb χαί τις ἕτερος" xol γὰρ τῷ πατρὶ 
μνημεῖον χατέϑηκχεν ττόλιν, ἣν ἕν τῷ χαλλίστῳ τῆς βασιλείας πεδίῳ 
χτίσας ποταμοῖς τε χαὶ δένδρεσιν σπελουσίαν ὠνόμασεν ᾿“ἴντιτεατρίδα, 
καὶ τὸ ὑττὲρ “Ιεριχοῦντος φρούριον ὀχυρότητι xai χάλλει διάφορον 
τειχίσας ἀνέϑηχεν τῇ μητρὶ προσειπὼν Κύπρον. Φασαήλῳ δὲ 
τἀδελφῷ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ὁμώνυμον ττύργον, οὗ τό τὲ σχῆμα 
zal τὴν ἐν τῷ μεγέϑει τιολυτέλειαν διὰ τῶν ἑξῆς δηλώσομεν. χαὶ 
πόλιν ἄλλην χτίσας χατὰ τὸν ἀπὸ “εριχοῦς ἰόντων αὐλῶνα τερὸς 
βορέαν Φασαηλίδα ὠνόμασεν. 

10. Παραδοὺς δ᾽ αἰῶνι τούς τε οἰχείους χαὶ φίλους οὐδὲ τῆς 

ἑαυτοῦ μνήμης ἠμέλησεν, ἀλλὰ φρούριον μὲν ἐπιτειχίσας τῷ πρὸς 
᾿ραβίαν ὄρει τιροσηγόρευσεν ρώδειον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, τὸν δὲ μασ- 
τοειδὴ χολωγὸν ὄντα χειροττοίητον ἕξήχοντα σταδίων ἄτεωϑθεν Teoo- 
σολύμων ἐχάλεσεν μὲν ὁμοίως, ἐξήσχησεν δὲ φιλοτιμότερον. στρογ- 
γύλοις μὲν γὰρ τὴν ἄχραν τούργοις τυξριέσχεν, ἐτυλήρωσεν δὲ τὸν 
χιξρίβολον βασιλείοις ττολυτελεστάτοις, ὡς μὴ μόνον τὴν ἔνδον τῶν 
οἰχημάτων ὄψιν εἶναι λαμπράν, ἀλλὰ xal τοῖς ἔξωϑεν τοίχοις χαὶ 

ὃ 417 — Ant. Iud. XVI 142; 8 419 — Ant. Iud. XV 323. 

PAMLYRLipsCLat 
1 πολέμοισ LVRCOLat ἀγρίππιον PA!LVR.— δὲ LVRO τοῦ αὐτοῦ 

om. Lat 3. post χατεσχεύασεν iterauit ἐν τῶ ναῶ,, iterata expunxit C 
4 φιλοπάτωρ, o l.ras. m.2 V —— cl, litt. e? suppl'm. 2C ὅ χατέϑειχκεν P 

, n , D « , 
χατέστησε ed. pr. πόλιν] καὶ πόλιν V 6 τε om. V πλούσιον V πλού- 
σιον C antipatridan Lat 8 ἀνέϑειχκεν P 9 τὰδ᾽ ἐλφῶ Α τῶ ἀδελφῶ 
LVRC ob τό τε σχῆμα] yg ov τὸ τείχισμα l. marg. A xci] ze | 
καὶ A. 10 μεγέϑη V! δηλώσωμεν PAV!R διὰ τῶν ξξῆς] infra 
V 166 (4, 3) 11 πόλιν] πάλιν C — χτίσας] τειχίσασ ΤᾺ, τὸν] τῶν C? 

Ἱεριχοῦς ἐόντων] ἱεριχούσιον τὸν PAL? ἱεριχοῦσιν ὄντα M (in regione qua) 
de hierichunte (in boream) itur Lat 12 βορρᾶν L. Dindorf Φασαηλίδα 

ὠνόμασεν] yo φασαηλον ὠνόμασεν i. marg. A fasaelum nominauit Lat 18 δὲ 
LVRC 14 αὐτοῦ LVRC μὲν om. LVRC φρούριον — 15 ὄρει] castellum 
contra montem arabici lateris propugnaculo permunitum Lat 15 ἡρώδιον 
A!LVR  vaorosiój, 1. marg. yg μαστοειδὴ V (tumulumque) astoiden Lat 
16 ἑξήχοντα — p. 97, 4 χειροποίητον om. R, cuius loco collatus est Lips ἄποϑεν 

€ o , 

PAMO et ex corr. Lips ἀπωϑεν V [11 φιλοτιμώτερον PAC! et ex corr. V 
στρογγύλοισ, y (post o) ex corr. Lips 18 περιέσχεν») περὶέσχησεν A 19 περί- 
βολον - - -- || βασιλείοισ Lips 20 τύχοισ Δ τείχοισ V 

10 
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ϑριγχοῖς xat στέγαις τιεριχεχύσϑαι τὸν τυλοῦτον δαψιλῆ" πόρρωϑεν 
δὲ μεγίστοις ἀναλώμασιν ὑδάτων τιλῆϑος εἰσήγαγεν χαὶ βαϑμοῖς 

διαχοσίοις λευχοτάτης μαρμάρου τὴν ἄνοδον διέλαβεν" ἦν γὰρ δὴ 
τὸ γήλοφον ἐπιειχιῦς ὑψηλὸν καὶ “τᾶν χειροτοίητον. χατεσχεύασεν 
δὲ xal περὶ τὰς ῥίζας ἄλλα βασίλεια τήν τε ἀποσχευὴν καὶ τοὺς 

φίλους δέξασϑαι δυνάμενα, ὥστε τῷ μὲν στάντα ἔχειν τιόλιν εἶναι 

δοχεῖν τὸ ἔρυμα, τῇ περιγραφῇ δὲ βασίλειον. 
11. Τοσαῦτα συγχτίσας τυλείσταις xol τῶν ἔξω ττόλεων τὸ 

μεγαλόινψυχον ἐτεεδείξατο. Τριτόλει μὲν γὰρ xai “ἁμασχῷ xoi Πτο- 
λεμαΐδι γυμνάσια, Βύβλῳ δὲ τεῖχος, ἐξέδρας ve «al στοὰς xai ναοὺς 
xci ἀγορὰς Βηρυτῷ χατασχευάσας xai Τύρῳ, Σιδῶνέ ys μὴν xoi 
“Ιαμασχῷ ϑέατρα, “Ταοδιχεῦσι δὲ τοῖς τταραλίοις ὑδάτων εἰσαγω- 
γήν, ᾿Αἰσχαλωνίταις δὲ βαλανεῖα xal χρήνας πολυτελεῖς, τερὸς δὲ 
γεξρίστυλα ϑαυμαστὰ τήν τὲ ἐργασίαν xol τὸ μέγεϑος" εἰσὶ δ᾽ οἷς 
ἄλση xal λειμῶνας ἀνέϑηχεν. στολλαὶ δὲ τεόλεις ὥσττερ χοινωγοὶ 

τῆς βασιλείας xol χώραν ἔλαβον sag αὐτοῦ" γυμνασιαρχίαις ὁ’ 
ἄλλας ἐπετησίοις ve xol διηνεχέσιν ἐδωρήσατο τιροσόδους χατα- 

τάξας, ὥστιερ Κῴοις, ἵνα μηδέποτε ἐχλείσεῃ τὸ γέρας. σῖτόν γε 

μὴν 7UGOLY ἐχορήγησεν τοῖς δεομένοις, χαὶ τῇ Ῥόδῳ χρήματα μὲν 
εἰς ναυτιχοῦ χατασχευὴν τταρέσχεν πολλαχοῦ χαὶ πολλάκις, ἐμπρησ- 

ϑὲν δὲ τὸ Πύϑιον ἰδίοις ἀναλώμασιν ἄμεινον ἀνεδείματο. χαὶ τί 

δεῖ λέγειν τὰς εἰς “υχίους ἢ Σαμίους δωρεὰς ἢ τὴν δι᾿ ὅλης τῆς 

$ 420 — Ant. Iud. XV 324; 8 422 — Ant. Iud. XVI 146. 

PAMLVY Lips RC Lat. 
1 δαψιλῆι V — 2 &lonyaye LV προσήγαγεν (—ys M)PAM; cf. A.I. XV 325 

3 q»] xc) P 4 γήλοφον] γεώλοφον L?LipsC et ex corr. V γεόλοφον 
L!V: καὶ πᾶν] καίπερ ὃν Destinon 5 ἄλλα βασίλεια] aliam regiam ac 
diuersor ia Lat 6 r9] τὸ PL!V!R 8 συγχτίσας] P δὲ συγχτίσασ AM 

δ᾽ οὖν χτίσασ LVRO autem constructis Lat 9 γὰρ om. Bekker 
10 βίβλω PALVRLat et ex corr. Lips ἐξέδρασ, c i. ras. 2 litt. A 
τε] S. A uero Lat δὲ Niese 11 σιδόνι ῬΑ 18 βαλανεῖα --- πολυτελεῖς] 
nymphaea siue lacus ornatissimos et balneas Lat χρίνασ Ὁ 14 δὲ LVRC 
19 ἄλσι C! λειμῶνας] portus (h. e. λιμένα) Lat 10 γυμνασιαρχίαις δ᾽ ἄλλας] 

PAL? γυμνασιαρχίασ ἄλλαισ δ᾽ (δὲ VR) ΜΥῈ, γυμνασιαρχίασ ἄλλασ-1,} γυμνα- 
σιαρχίασ ἄλλασ δὲ C ad exhibitionem uero thermarum aliis (reditus annuos ac 

perpetuos delegauit) Lat 11 προσόδους] προσόδοισ VRC 18 Κῴοις] comis 
Lat ἐκλείπει P ἐχλίπη MC γέρας] yévoo 1,18, 19 ἐχορήγησεν] ἐδωρή- 
σατο LVRC 20 πολλαχοῦ] πολλὰ Destinon ἐμπρισϑὲν R 21 ἀνεδή- 
ματὸ P καὶ om. L'VRC 212 δεῖ] δὴ, ἡ i. ras. P δεῖ, εἴ i. ras. Α Δυχίους] 
Χίους ex Ant. Destinon λυχίουσ καὶ σαμίουσ V 

losephus VI. " 
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Ἰωνίας iv οἷς ἐδεήϑησαν ἕχαστοι δαψίλειαν; ἀλλ᾽ ᾿“ϑηναῖοι xci 
“1αχεδαιμόνιοι Νικοτιολῖταί ve xai τὸ κατὰ Πυσίαν Πέργαμον οὐ 
τῶν Ἡρώδου γέμουσιν ἀναϑημάτων; τὴν δ᾽ ᾿Αντιοχέων τῶν ἐν 
Συρίᾳ πλατεῖαν οὐ φευχτὴν οὖσαν ὑτπτὸ βορβόρου κατεστουσέι τὲ 

σταδίων εἴχοσι τὸ μῆχος οὖσαν ξεστῇ μαρμάρῳ χαὶ πρὸς τὰς τῶν 
ὑετῶν ἀττοφυγὰς ἐχόσμησεν ἰσομήχει στοᾷ. 

12. Ταῦτα μὲν &v τις εἴποι ἴδια τιῦν εὖ παϑόντων δήμων 
ἕχάστου, τὸ δὲ λείοις χαρισϑὲν οὐ μόνον χοινὸν τῆς Ἑλλάδος 
ἀλλ᾽ ὅλης τῆς οἰχουμένης δῶρον, εἰς ἣν ἡ δόξα τῶν ᾿Ολυμπίασιν 

ἀγώνων διιχνεῖται. τούτους γὰρ δὴ χαταλυομένους ezooíq χρημά- 
των ὁρῶν xai τὸ μόνον λείψανον τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ὑπορθέον, 
οὐ μόνον ἀγωνοθέτης ἧς ἐπέτυχεν ττεγταἑτηρίδος εἰς Ῥώμην zaga- 
τελέων ἐγένετο, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸ διηνεκὲς πόρους χρημάτων azé- 
δειξεν, ὡς μηδέστοτε ἀγωνοθετοῦσαν. αὐτοῦ τὴν ἀμ τ ἀπτολιτιεῖν. 
ἀνήνυτον ἂν εἴη χρεῶν διαλύσεις ἢ φόρων ἐπεξιέναι, καϑάτπερ 
Φασηλίταις xol Βαλανεώταις xal τοῖς περὶ τὴν ΚΚιλιχίαν σπτο- 
λιχνίοις τὰς ἐτησίους εἰσφορὰς ἐπεξεχούφισεν. ελεῖστόν γὲ μὴν 

αὐτοῦ τῆς μεγαλονοίας ἔϑραυσεν ὃ φόβος, ὡς μὴ δόξειεν ἐπί- 
φϑονος ἢ τι ϑηρᾶσϑαι μεῖζον εὐεργετῶν τὰς τιόλεις πιλέον τῶν 
ἐχόντων. 

$ 425 — Ant. Iud. XVI 11 sq.; $ 426 — Ant. Iud. XVI 149. 

PAMLVRC Lat. 

1 δαψηλείαν L' δαψήλειαν L? δαψιλίαν KR ἀλλὰ LVROC 3 δὲ 
LVRC ἀντιχέων R τῶν] τὴν L 4 o? — βορβόρου] cum plena caeni 
ab omnibus uitaretur Lat οὐ φευχτὴν»] ov πορευτὴν van Herwerden haud 
male οὖσαν iterauit iteratum expunxit M ὅ τῶν om. L'RC 6 ἐσομήχει 
στοᾷ] ἰσομήκιστον, i. marg. yo ἰσομήκει στοῦ ῬΑ (plateam —) quae longa esset 
(ornauit) Lat " ταῦτα — 8 ξἑχάστου om. A εὐπαϑούντων PLV Lips 

S ᾿Ηλείοις] πόλισ ἀρχαδίασ ἰλίοισ (ἐἰλείοισ A) PA, i. marg. yo τὸ δὲ ἰλίοισ 
(ἐλείοισ A) πόλισ ἀρκαδίασ χαρισϑὲν PA ἡλείοισ MLV?O ἡλίοισ V iAtow R? 
clidensibus Lat, i. marg. πόλισ ἀρχαδίασ suppl πι. 21, ἑλλαάδασ R ἑλλά- δοσ, 
« ex corr. C 9 Ὀλυμπίασιν] Bekker ἐν ὀλυμπιᾶσιν (οὀλυμπιάσιν AL) codd. 

10 τούτοισ C! χαταλυομένους] κωλυομένουσ L!R yo κωλυομένουσ i. marg. 
m.2V 11 δρῶν] ἰδὼν C 18 ὑπέδειξεν LVRC 14 αὐτοῦ τὴν μνήμην 
ἀπολιπεῖν] τὴν αὐτοῦ μνήμην ἐπιλιπεῖν (ι ante z i. ras) L τὴν μνήμην αὐτοῦ 
ἐπιλιπεῖν VO ἐπιλιπεῖν τὴν μνήμην αὐτοῦ R (ut numquam) eius memoria (ago- 
nithetae munere fungi) desierit Lat 15 ἀνήνυτον] PAM Lat ἀνήνυτον δ᾽ 
LVRC διαλύσεις] λύσεισ VC φόρον C! — 16 φασαηλίταισ PAMVRC 

ε : 
Κιλικίαν] PAMVCLat eti. marg. m. 2 L zíav L xsíav R et i. marg. V 
ἐπεχούφισεν Bekker — 18 αὐτοῦ om. M 20 ἐχόντων] ἡγεμόνων Naber 
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2 , Y , ^ ^ 2 PA 

13. Ἔχρήσατο δὲ καὶ σώματι zo0c τὴν wvynv ἀναλόγῳ, χυνη- 
» " b] , r4 , ἀν 

γέτης μὲν ἀριστος ἀεὶ γενόμενος, ἐν ᾧ μάλιστα δι᾿ ἐμτεειρίαν GztztL- 
- € - ς / / , 

χῆς ἐπετύγχανεν" μιᾷ γοῦν ἡμέρᾳ zvoré τεσσαράχοντα ϑηρίων ἐχρά- 
, , , * ^ 9 ^ 

vrGev* ἔστι δὲ xol συοτρόφος μὲν ἡ χώρα, τὸ τελέον δ᾽ ἐλάφων 
AD, DAN ^4 “ΠῚ ) 4^ -— 

xal ὀνάγρων s&Uz000c' ττολεμιστὴς δ᾽ ἀνυπόστατος. σιολλοὶ γοῦν 
P] ET 2 , ) , ^ 

x&v ταῖς γυμνασίαις αὐτὸν κατεχλάγησαν ἀχοντιστήν ve ἰϑυβολώ- 
, ) , 507 ' 1 3. κ᾿ 

τατον χαὶ τοξότην εὐστοχώτατον ἰδόντες. τιρὸς δὲ τοῖς ψυχιχοῖς 
i na , E] ΄ TES S , 

x«i τοῖς σωματιχοῖς πιροτερήμασιν ἐχρήσατο χαὶ δεξιῷ τύχῃ" xal 

γὰρ σπάνιον ἔπταισεν ἔν σπτολέμῳ, χαὶ τῶν τταισμάτων οὐχ αὐτὸς 
, 5 E TT S ἢ Ξ , 

αἴτιος, ἀλλ᾽ ἢ προδοσίᾳ τινῶν ἢ ztoozteveícg στρατιωτῶν ἐγένετο. 
, € , 2 , € , "X 2 

XXII. 1. Τάς ye μὴν ὑπταίϑρους εὐτεραγίας ἢ τύχη τοῖς κατ 
5 - , Εν ' ΒΩ 

οἶχον ἀνιαροῖς ἐνεμέσησεν, καὶ χαχοδαιμονεῖν ἔχ γυναικὸς ἤρξατο 
b ^ LL ^8 ' ^ 2 ^ “η 

7z:6ol ἣν μάλιστα ἐσηιούδασεν. ἐπειδὴ γὰρ εἰς τὴν ἀρχὴν τταρῆλ- 
2 7, [4] , 2 , ΄ 2 2;€ 

Sev, czontuausvog ἣν ἰδιώτης ")*T0 γαμετήν, γένος ἣν ἐξ Tego- 
^f ^ » ΡΞ. , ^ 3 ^ 2, - 

σολύμων zíooic ovoua, γαμεῖ ΠΠαριάμμην τὴν 4λεξανδρου τοῦ 
3 ,^ , 2 [3] 2 - - , ' 

“Τριστοβούλου ϑυγατέρα, δι ἣν αὑτῷ στασιασϑῆναι συνέβη τὸν 
ΕΥ̓ , , , € , 1d Σ - 

oixov xal τάχιον μέν, μάλιστα δὲ μετὰ τὴν ἐχ Ῥώμης ἄφιξιν. πρῶ- 

τὸν μὲν γὰρ τὸν ἔχ τῆς Δωρίδος υἱὸν ᾿Αἰντίσπεατρον διὰ τοὺς ἐχ 
- , z - 2 

Παριάμμης ἐφυγάδευσεν τῆς πιόλεως μόναις ταῖς ἑορταῖς ἀφεὶς 
, - 

κατιέναι" ἔπειτα τὸν τύάτεττον τῆς γυναιχὸς Ὑρχαγὸν &x Πάρϑων 
^ 3 ^ D , 2 ς , 3 - 3 S [43 2 , 

σιρὸς αὐτὸν ἐλθόντα δι ὑπόνοιαν érifovArc ἀνεῖλεν, ὃν ἡχμαλωτί- 

ὃ 433 cf. Ant. Iud. XV 14; 164. 

PAMLVRCLatHegesippus I 36 p. 64 ExcPeiresc. 

1—5 Ὅτι ἡρωδησ ὃ βασιλεὺσ Ἰουδαίων ἀνάλογον τῆι ψυχῆι καὶ τὸ σῶμα 
ἔσχεν ἦν γαρ κυνηγέτησ καὶ πολεμιστὴσ ἀνυπόστατοσ incip. Exe χυνηγέτης — 
3 ἐπετύγχανεν] cumque summus wuenator esset, in hoc iamen ipso equitandi 

peritia quae cuperet assequebatur Lat 2. μὲν] uiv γὰρ PA ἐμπειρίασ PAM 
et ex corr. L 3 & PA — 4 cvo-tgógoc V δ᾽ δὲ LVR 5 óvcygov] 
ὄνων ἀγρίων LVRC onagris Lat δὲ LVRC 6 xav] χαὶ C! τοῖσ γυμ- 
νασίοισ V ταῖσ γυμνασισίαισ C τ᾽ Exc εὐϑυβολώτατον PAMExc 
7 τοξώτην L εὐστοχότατον AM 8 τοῖς om. MExe δεξιᾶ xal τύχη tr. 
LVRC δεξιὰ τῆι τύχη Exc 9 σπανίωσ VC σπανίωοσ - - (litt. erasarum 
posterior fuit y) 1, σπανίωσ ov R 10 2] ἡ Exc προδοσίᾳ] proditione 
Lat προπέτεια L'RCExc temeritate Lat — 11i.marg. 49 V ὑπαί- ϑρουσ A 
12 xaxoóciuovar ( 1. ras. Lips) R Lips χαδαιμονᾶν 5 13 ἐπειδὴ] ἐπεὶ LVRC 

ἐπειδὴ — 11 ἄφιξιν breuiat Exc 14 ἢν 1, ἦν V! ἰδιώτης] ἰδιώτησ ὧν 
LVRC γένος] yévoc δ᾽ ex corr. A ἢ yévoo VC 15 ὁορὶσ P dosis 
LatHeg μαριάμην M 18 τὸν --- Δωρίδος] τὴν ἐκ δωρίδοσ τῆς προτέρασ 
Exc δορίδοσ P doside LatHeg 19 μαριάμησ M μαριάμνησ Exe ἐφυγά- 
ósve V ἀφεὶς] ἐφεὶσ Excfort.recte 20 πάππον, πάΒ.ια 21 ἠχμαλώτιστο AM 
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σατο uiv Βαζαφράνης χαταδραμὼν Συρίαν, ἐξητήσαντο δὲ κατὰ 
484 oixvov οἱ ὑττὲρ Εὐφράτην ὁμοεϑνεῖς. καὶ εἴ ye τούτοις ἐπείσϑη 

χαραινοῦσιν μὴ διαβῆναι χερὸς Ἡρώδην, οὐχ ἂν παραπτώλετο᾽ δέλεαρ 
δ᾽ αὐτῷ ϑανάτου τῆς υἱωνῆς 0 γάμος χατέστη᾽ τούτῳ γὰρ τίξποι- 
Sog χαὶ περισσόν τι τῆς πατρίδος ἐφιέμενος ἧκεν. παρώξυνεν δὲ ὅ 
Ἡρώδην ovx αὐτὸς ἀντιποιούμενος βασιλείας, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ βασι- 

λεύειν ἐπέβαλλεν αὐτῷ. 
435 2. Τῶν δὲ ἐκ ἸΠαριάμμης χεέντε τέχνων γενομένων δύο μὲν 

ϑυγατέρες, τρεῖς δ᾽ ἦσαν υἱεῖς. xal τούτων ὃ νεώτατος μὲν ἐν 
Ῥώμῃ παιδευόμενος τελευτᾷ, δύο δὲ τοὺς πρεσβυτάτους βασιλικῶς 10 
γγεν δια τὲ τὴν μητρῴαν εὐγένειαν χαὶ ὅτι βασιλεύοντι γεγό- 

436 νεισαν αὐτῷ. τὸ δὲ τούτων ἰσχυρότερον ὃ Ἰαριάμμης i ἔρως συνήργει 

χαϑ᾽ ἡμέραν ἐχκαίων Ἡρώδην λαβρότερος, ὡς μηδενὸς τῶν διὰ τὴν 
στεργομένην λυπηρῶν αἰσϑάνεσϑαι" τοσοῦτον γὰρ ἣν μῖσος εἰς 

437 αὐτὸν τῆς Π]αριάμμης, ὅσος ἐχείνου πρὸς αὐτὴν ἔρως. ἔχουσα δὲ 15 
τὴν μὲν ἀτιέχϑειαν ix τῶν πραγμάτων εὔλογον, τὴν δὲ σ“ταρρησίαν 
ix τοῦ φιλεῖσθαι, φανερῶς ὠνείδιζεν αὐτῷ τὰ κατὰ τὸν πιάτεττον 
Ὑρχανὸν xci τὸν ἀδελφὸν Ἰωνάϑην" οὐδὲ γὰρ τούτου χαίπτερ ὄντος 
παιδὸς ἐφείσατο, δοὺς μὲν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην ἑπτακαιδεχαέτει, 
μετὰ δὲ τὴν τιμὴν χτείνας εὐθέως, ἐπειδὴ τὴν ἱερὰν ἐσϑῆτα λαβόντι 20 
x«i τῷ βωμῷ πιροσελθόντι χαϑ' ἑορτὴν ἄϑρουν ἐπεδάχρυσεν τὸ 
γλῆϑος. ττέμτστεται μὲν οὖν ὃ τιαῖς διὰ νυχτὸς εἰς Ἱεριχοῦντα, ἐχεῖ 

ξ 433 — Ant. Iud. XV 164; SUE 481 cf. Ant. Iud. XV 81 e 

PAMLVRCLatHegesippus I 36 p. 64 sq. ExcPeiresc. 

1 Βαξζαφράνης] PAExc βαρζαφάνησ MLVRO barzafanes Lat barzafranes 
Heg χατὰ] PAMExe xav LVRC 2 οἱ om. R! eli. ras. m. 20Vi 
4 δὲ LVRC κατέστη] finiunt Exc ὁ οὐχ αὐτὸσ, x i. ras. et óc corr. ex οὔ 

2 L ovy ξαυτοῦ R ovy δαύτο ov suppletum V ἐπεὶ] ἐπειδὴ LVRC 

1 ἐπέβαλεν Α' 8 μαριάμησ M. — τέκνων] τέχνων αὐτῷ LVRC et fort. Lat 
9 δὲ MLVRC 10 πρεσβυτέρουσ LVRO 11 βασιλεύονται ut uid, V! ἐγεγό- 
γεισαν PAM γεγόνασιν et i. marg. γεγόνεισαν L 12 τούτω L! 

ἰσχυρώτερονΡΑ' ioyvoóv M μαριάμησ M μαριάμησ Ὗ 198 ἐχχαίων]) ἐΧ ἐχχαῖον 
corr. A ἐχηαίων sic R λαυρότεροσ M λαβρότερον Vossianus teste Hauer- 
kampo λαβροτέρως Spanheim 14 γὰρ] δὲ LVRC namque Lat 
15 μαριάμησ Μ ὅσον PLVLips 16 εὔλογον, Aoyov i. ras. 6 fere litt. A 
17 ὀνείδιζεν P αὐτῶ, c corr. ex ὃν aut οὔ Α αὐτὸν P 18 Ἰωνά- 
9q4v| PAMLLipsLatHeg ἀριστόβουλον O ἀριστόβουλον ἰωνάϑην VR yo ἀριστό- ; 
βουλον i. marg. Lips 19 ἑπταχαιδεχαετῆ PA! ἑπταχαίδεχα ἔτη LV et ex ἃ 
corr. A ἑπτακχαιδεχέτει ex corr. Lips 20 ἐπειδὴ] ἐπὶ C! ἐπεὶ C? 21 ἀἁϑροῦν i 
LR ἀϑοοῦν V 22 γοιχτὸσ R hiericho (acc. Heg 1 
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ν Δ 2 "EN ^ - 4 ^5 - Ve / ^ , 

δὲ xav ἐντολὴν ὑπὸ τῶν Γαλατῶν βαπτιζόμενος ἐν χολυμβήϑρᾳ 

τελευτᾷ. 
* - : , ^ ? "E , ^ ^ 

3. “ιὰ ταῦϑ᾽ Ἡρώδην μὲν ὠνείδιζεν ἡ Π]αριάμμη, xal τὴν 
ιν 4 M 2 - * B , - 55 " * » , 324242 αδελφὴν αὑτοῦ χαὶ τὴν μητέρα δειναῖς ἐξύβριζεν λοιδορίαις. ἀλλ 

' , - / " ^ ΝᾺ ^ x ) , 

ὃ uiv πεφίμωτο τοῖς ἱμέροις, δεινὴ δὲ τὰς yvvaixag ἀγανάχτησις 
εἰσήει, χαὶ πιρὸς ὃ μάλιστα χινήσειν τὸν Ἡρώδην ἔμελλον, εἰς 

, V , ^ 2 , 3! ^ ' ^ ' 

μοιχείαν διέβαλλον αὐτήν, ἄλλα τε ττολλὰ zto0G τὸ στιιϑανὸν évoxeva- 
ζόμεναι καὶ χατηγοροῦσαι διότι τὴν εἰχόνα τὴν ἑαυτῆς σιέμψειεν 

2 » 2 , ^ N12 c PN 2 ] - εν; 

εἰς Αἴγυτετον ᾿“ντωνίῳ xai δι΄ ὑτιερβολὴν ἀσελγείας αττοῦσαν δεί- 
» ' 32 , bd ^t. Y , 

ξειὲν ἑαυτὴν ἀνγϑρώτιῳ γυναιχομαγνοῦντι. xal βιάζεσϑαι δυναμένῳ. 
- 3 [42 M , ^V ^^ ^ y * 

τοῦϑ᾽ ὥσττερ σχητιτὸς ἐμτιεσὼν ἐτάραξεν Ἡρώδην, μάλιστα μὲν διὰ 
τὸν ἔρωτα ζηλοτύτιως ἔχοντα, λογιζόμενον δὲ χαὶ τὴν Κλεοττάτρας 

ν ΄ Ν᾽ κν , ς ^ 2 , M ^^ ς 

δεινότητα, δὲ ἣν «Ἰυσανίας τὲ ὁ βασιλεὺς ἀνήρητο καὶ Παλχος 0 
1l 3 Ν ) , - , ^ , Quee 

Loo ov γὰρ ἀφαιρέσει γαμετῆς éuéroeu τὸν χίνδυνον, ἀλλὰ 
ϑανάτῳ. 

4. MéAAov οὖν ἀτιοδημήσειν Ιωσή Q ἀνδρὶ Σαλώμης τῆς ; . δηέλλων οὖν ἀποδημήσειν naQ τῷ ἀνδρὶ Σαλώμης τῆς 
^ - - ' $i! 2 N ' ' - 2 , 

αδελφῆς αὑτοῦ, τιιστὸς δὲ ἣν xol διὰ τὸ χῆδος εὔνους, τταρατίϑεται 
N T1 , ^ ' 2 ^3 2) , 2 m 3 ΄ 

τὴν γυναῖχα, χρύφα δοὺς ἐντολὰς ἀναιρεῖν αὐτήν, εἰ χαχεῖνον ZAyvo- 
ς ΝΡ. , » , 2 $9 M 2} - 47 

γιος. 0 δὲ Ιώσηπος, ovrt χκαχοήϑως, ἀλλὰ τὸν ἔρωτα τοῦ βασιλέως 
- - LA € 3$ 2) ^ 2 - ς 

“--αραστῆσαι τῇ γυναιχὶ βουλόμενος, ὡς οὐδὲ απτοϑανὼν αὐτῆς υὑττο- 
» M , , 2 , ' , 

μένοι διαζευχϑῆναι, τὸ ἀπόρρητον ἑχφαίνει. χἀχείνη τιρὸς ἔπτανή- 
M € /v , - 3 Lud 51 

xovra τὸν Ἡρώδην σπιολλά τὲ περὶ τοῦ πρὸς αὐτὴν συμτταϑοῦς EV 
ἘΠΕ Ὁ , , ς . , "ὴ ἢ ταῖς ὁμιλίαις ἑπτομνύμενον, ὡς οὐδ᾽ ἐρασϑείη ποτὲ γυναιχὸς ἄλλης, 

, - 35 Le ^ 3 7, ^ E A) M 

,7Juvv γοῦν, εἶχεν, ταῖς πρὸς vOv Iconzov ἐντολαῖς ἐτεεδείξω τὸν 
ς αὶ - ΄, , 

χερὸς ἡμᾶς ἔρωτα χτεῖναί ue τιροστάξας."“ 

$ 438 — Ant. Iud. XV 26. 

PAMLVRC LatHegesippus I 37 p. 66 sq. 
3 ταὐύτα LVRC μὲν] τε LVROC igitur Lat ὀνείδιζεν»Ρ μαριάμη M 

4 λοιδωρίαισ 1, λυδορίαισ V! 6 πρὸς — Ἰ αὐτήν et quo maaime commo- 
ueretur herodes insimulabant eam adulterii Lat πρὸσ ἃ M Ἡρώδην] ἡρώ- 
δὴν ὑπελάμβανε (ὑπελάμβανε deletum) C ἔμελλεν ΡΑΜ 9 δείξειεν] pro- 

perauisset ostendere Lat 10 αὐτὴν LV 11 rov9.^] ταῦϑ᾽ AM τοῦτο 
LVRC σχηπτὸς] fulmen aliquod Lat 12 λογιζόμενοσ PA!M cogitantem 
Lat ^ zei τὴν om. 7 18 malichus Lat 106 ἀποδημεῖν LVRC ἐἰἐώσηποσ 
ΟἹ iosippo Lat hic et infra ioseppo ut vid. Heg 18 εἰ om. L* 19 οὔτι 
οὔτε PAM aon Lat ^ xexog9oc V 21 gxgalvei] ἐχφέρει LVRC aperit Lat 
exprimit Heg προσεπανήκοντα PAMLVR — 22 περὶ om. P ἐν ταῖς óguc- 
λίαις i. marg. suppl. P 23 ἐπομνυμένου P fort. recte ὡς] x«l oc 
C quodque Lat οὐδὲ LVRC 234 πρὸσ ἰώσηπον AMLVROC ἐπεδείξωι V 
29 πρὸς ἡμᾶς] εἰσ ἡμᾶσ 1 XC 
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5. Ἔχφρων εὐθέως ἀκούσας τὸ ἀπόρρητον ἣν, καὶ ovx ἂν τοτὲ 
τὸν Ιώσηττον ἐξαγγεῖλαι τὴν ἕντολὴν φάμενος εἰ μὴ διαφϑείρειεν 
αὐτήν, ἐνεϑουσία τῷ πάϑει καὶ τῆς χοίτης ἑξαλλόμενος ἀνέδην ἐν 
τοῖς βασιλείοις ἀνειλεῖτο. xci τοῦτον Σαλώμη ἡ ἀδελφὴ τὸν καιρὸν 
εἰς τὰς διαβολὰς ἁρπάσασα τὴν εἰς τὸν looumov ἐπτεβεβαίωσεν 
ὑποψίαν. ὃ δ᾽ ὑπ᾿ ἀχράτου ζηλοτυπίας ἐχμανεὶς “ταραχρῆμα χτεί- 
vety ττροσέταξεν ἀμφοτέρους. μετάνοια δ᾽ εὐθέως cizrero τῷ sciet, 
xal τοῦ ϑυμοῦ πεσόντος ὃ ἔρως πάλιν ἀνεζωτιυρεῖτο. τοσαύτη δ᾽ 
ἣν φλεγμονὴ τῆς ἐπιϑυμίας ὡς μηδὲ τεϑνάναι δοχεῖν αὐτήν, ὑπὸ 
δὲ χαχώσεως ὡς ζώσῃ προσλαλεῖν, μέχρι τῷ χρόνῳ διδαχϑεὶς τὸ 
zévOog ἀνάλογον τὴν λύτεην ἔσχεν τῇ σπιρὸς τυεριοῦσαν διαϑέσει. 

ΧΧΙΠ. 1. Κληρονομοῦσι δὲ τῆς μητρῴας οἱ :ταῖδες ὀργῆς καὶ 
τοῦ μύσους ἔννοιαν λαμβάνοντες ὡς πολέμιον ὑφεώρων τὸν πατέρα, 
χαὶ τὸ πρότερον μὲν ἐπὶ Ῥώμης παιδευόμενοι, τυλέον δ᾽ ὡς εἰς 
Ἰουδαίαν ὑπέστρεψαν" συνηνδροῦτο δ᾽ αὐτῶν ταῖς ἡλικίαις 1) διά- 
ϑεσις. xol ἐπειδὴ γάμων ἔχοντες ὥραν ὁ μὲν τῆς τηϑίδος Σαλώ- 

15 

μης, ἣ τῆς μητρὸς αὐτῶν κατηγόρησεν, ὁ δ᾽ ἔγημεν ᾿Αρχελάου τοῦ. 
Κασιτταδόχων βασιλέως ϑυγατέρα, προσελάμβανον ἤδη τῷ μίσει xal 

παρρησίαν. ix δὲ τοῦ ϑράσους αὐτῶν ἀφορμὰς οἱ διαβάλλοντες 
ἐλάμβανον, xci φανερώτερον ἤδη τῷ βασιλεῖ διελέγοντό τινες ὡς 
ἐπιβουλεύοιτο μὲν ox ἀμφοτέρων τῶν υἱῶν, ὃ δὲ ᾿Αρχελάῳ κηδεύ- 

ce» 

σας xol φυγὴν τταρασχευάζοιτο τῷ πενϑερῷ σπεποιϑώς, ἵν ἐπὶ 

$ 443 — Ant. Iud. XV 84. 209 sq.; ὃ 445 — Ant.Iud.XVI 6; $ 447 — Ant. 

Iud. XVI 73. 

PAMLVROLat Hegesippus 1 81 p. τὸ 8α. 2 

1 ἔχφρων δ᾽ V ἀπόρρητον] ἄπορον V — 2 ἐξαγγείλε V — 3 ἐξαλόμενος 

Destnon ἀνέδην] ἀναίδην LR ἀναιδην V, om. Lat ἐν ὁπ. P — 4 ἀνείλετο P 
ἀνήλατο, litt. ἡ et «co i. ras. A αἀγείλατο L spatiatur Lat χαὶ τοῦτον] zav 
τούτω LVROLat — 5 ἀπεβεβαίωσεν M ἐβεβαίωσεν LVRC 6 δὲ LVRC 
ζηλωτυπίασ PA post ἐχμανεὶς lacunam statuit Aldrich 1 δὲ LV εὐϑέως] 

deinde Lat 8 ἀνεζοπυρεῖτο V! δὲ LVRC 9 φλεγμονῆι V! 
ὑπὸ — 10 χαχώσεως] prae aegritudine Lat in excessu mentis positus Heg 
10 χαρώσεως Destinon μέχρι — 11 διαϑέσει] donec processu temporis 
funere cognito maeroris magnitudine quam supersiitem  dilexerat  aequauit 

affectum | Lat 11 πένϑοο! m«900, c i. ras. 2 litt. m. 2 R 
περιοῦσαν] Hudson ex Voss. et Lat περιουσίαν PAMLRCLips περιουσία V, 
yo τῆι περιούση | ϑεσει i. marg. Lips 13 ἔνοιαν A. $9 éco gov PA! 
14 xal τὸ πρότερον] xal πρότερον V idque antea Lat δὲ LVRO  . 15 cv»- 
ηνδροῦτο!] PALatHeg συνήνδρουτο M συνήνδρωτο LVROC δὲ LV 16 xai 

ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ LVRO τητϑίδοσ R? τιτϑίδοσ V 1) 72 Ρηῦο δὲ 
LVROC 18 χαππαδοχῶν codd. 21 ὑπὸ LV τῶν om. V 22 φυγεῖν 
MP φεύγειν LVRC fugam Lat ἵνα LVRC 
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Καίσαρος αὐτοῦ χατηγορήσειεν. ἀνατιλησϑεὶς δὲ τῶν διαβολῶν 
Ἡρώδης ὥσττερ ἐτειτείχισμα τοῖς υἱοῖς κατάγει τὸν ix τῆς Ζωρίδος 
᾿Αντίπτατρον xol τιάντα τρότιον τιροτιμᾶν ἄρχεται. 

2. Τοῖς δ᾽ ἀφόρητος ἦν ἡ μεταβολή, καὶ τὸν ἐξ ἰδιώτιδος 
μητρὸς δρῶντες τιροχότιτοντα διὰ τὴν ἑαυτῶν εὐγένειαν οὐχ ἐχρά- 
vovv» τῆς ἀγαναχτήσεως, ἐφ᾽ ἑἕχάστου δὲ τῶν ἀνιαρῶν τὴν ὀργὴν 
ἐξέφαινον, ὥσϑ᾽ οἱ μὲν xaO! ἡμέραν τιροσίσταντο μᾶλλον, ὃ δ᾽ 
"dvvimeroog ἤδη xci δι᾿ αὑτὸν ἐσπουδάζετο, δεινότατος μὲν ὧν ἐν 
ταῖς σιρὸς τὸν τιατέρα κολαχείαις, διαβολὰς δὲ χατὰ τῶν ἀδελφῶν 

σοιχίλας ἐνσχευαζόμενος xai τὰ μὲν αὐτὸς λογοττοιῶν, τὰ δὲ τοὺς 
ἐπιτηδείους φημίζειν χαϑιείς, μέχρι παντάπασιν τοὺς ἀδελφοὺς 
ἀτεέρρηξεν τῆς βασιλιχῆς ἐλητέδος᾽ καὶ γὰρ ἐν ταῖς διαϑήχαις καὶ 

φανερῶς αὐτὸς ἦν ἤδη διάδοχος" ὡς βασιλεὺς γοῦν ἐπέμφϑη καὶ 
πρὸς Καίσαρα τῷ τε χόσμῳ καὶ ταῖς ἄλλαις ϑεραττείαις τελὴν δια- 

δήματος χρώμενος. χρόνῳ δ᾽ ἐξίσχυσεν εἰσαγαγεῖν énl τὴν Ἰ]αριάμ- 
μῆς χοίτην τὴν μητέρα. δυσὶ δ᾽ ὅπλοις xarà τῶν ἀδελφῶν χρώ- 
μένος, χολαχείᾳ xci διαβολῇ, τὸν βασιλέα καὶ στερὶ ϑανάτου τῶν 

υἱῶν ὑτιειργάσατο. 
3. Τὸν γοῦν ᾿4λέξανδρον σύρας μέχρι Ῥώμης ὃ “τατὴρ τῆς ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ φαρμακείας ἔχρινεν ἐπὶ Καίσαρος. ὃ δ᾽ εὑρὼν μόλις ὁλο- 
φυρμοῦ παρρησίαν χαὶ δικαστὴν ἐμτεειρότατον ᾿ΑἸντιχτάτρου καὶ 
ἩΙρώδου φρονιμώτερον, τὰ μὲν ἁμαρτήματα τοῦ πατρὸς αἰδημόνως 
ὑπεεστείλατο, τὰς δ᾽ αὐτοῦ διαβολὰς ἰσχυρῶς ἀπελύσατο. χαϑαρὸν 

$ 448 — Ant. Iud. XVI 28; ὃ 450 — Ant. Iud. XVI 81; ὃ 452 — Ant. 

Iud. XVI 90. 

PAMLVRC LatHegesippus I 38 p. 72 sq. 

1 χατηγορήση LR χατηγορήσξι Ὁ κατηγορήσηι, ηι i. ras. m. 2 V 2 cv] 
τῶν L'R δορίδοσ P doside LatHeg 4 δὲ LVRO ἰδιώτιδοσ, ὦ ex o corr., 
vi.ras..ex 5, óo i.ras.m.2 L ἰδιότιδοσ R.— 5 ἑαυτῶν] αὐτῶν LVROC — 6 ἑχάστου] 
ἕχαστον PAMV in singulis (quibus offenderentur) Lat &xcovov Destinon 
" oo9] cum Bekkero Destinon óc δ᾽ PAM oc δὲ LVRC et Lat 
προίσταντο PL!VR neglegebantur Lat δὲ LVRC 8 δι᾽ om. C αὑτὸν] 
αὐτὸ LVR sui Lat ἐσποδάζετο C 9 διαβολὰσ, &o ex aio corr. V 
10 ποικίλασ χατὰ τῶν ἀδελφῶν tr. V 12 ἀπέρρηξεν] ἀπέρρυξε L! ἀπέρραξε 
R ἀπέρρῃ CO! 18 γοῦν om. C ἐπέφϑη C! 15 δὲ LVRC inl vq»] 
ἐπὶ τῆσ M μαριάμησ M. 10 δὲ LVRC 11 διαβολὴ L 18 ὑπειρ- 
γαάσαντο A! 19 ἀλέξανδρον, ov ex av corr. V 20 δὲ LVRC 21 ἐμπει- 
Qótsgov ed. pr. καὶ — 22 φρονιμώτερον] licet apud. imperitissimum iudicem 
tamen antipatro et herode prudentiorem Lat 122 αἰδημόνως) αἰδούμενοσ PAL? 
werecunde Lat 28 δὲ LVRC ἀπελύσατο! Naber ἀπεδύσατο codd. diluit Lat 
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δὲ xai τὸν ἀδελφὸν ἀττοδείξας χοινωνοῦντα τῶν χινδύνων, οὕτως 
ἤδη τί τὸ ᾿ΑἸντιπτάτρου τταγοῦργον xol τὴν αὐτῶν ἀτιμίαν azo- 
δύρετο. συνήργει δ᾽ αὐτῷ μετὰ χαϑαροῦ τοῦ συνειδότος ἡ περὶ 
λόγους ἰσχύς" ἣν γὰρ δὴ δεινότατος εἰχτεῖν. x«i τὸ τελευταῖον 
φᾶμενος ὡς τῷ στατρὶ χτείνειν αὐτοὺς ἔστιν T ἡδὺ καὶ πιροτίϑεται 
τὸ ἔγκλημα, προήγαγεν μὲν εἰς δάχρυα πάντας, τὸν δὲ Καίσαρα 
διέϑηχεν οὕτως ὡς ἀπογνῶναι μὲν αὐτῶν τὰ ODE διαλ- 
λάξαι δὲ Ἡρώδην εὐθέως. αἱ διαλλαγαὶ δ᾽ imi τούτοις ἦσαν, ὥστε 
ἐχείνους μὲν τῷ πατρὶ πάντα πειϑαρχεῖν, τὸν δὲ τὴν βασιλείαν 
χαταλιτιξῖν ᾧ βούλεται. 

4. Μετὰ ταῦτα δ᾽ ἀπὸ Ῥώμης ὑπέστρεφεν ὃ βασιλεύς, τῶν 
μὲν ἐγχλημάτων ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς δοχῶν, τῆς δ᾽ ὑπονοίας οὐχ 
ἀττηλλαγμένος" “ταρηχολούϑει γὰρ ᾿ΑἸντίπατρος T τοῦ μίσους ὑπό- 
ϑεσις. ἀλλ᾽ εἴς ye τὸ φανερὸν τὴν ἀπέχϑειαν ovx ἐξέφερεν τὸν 
διαλλαχτὴν αἰδούμενος. ὡς δὲ τὴν Κιλικίαν 7ταρατιλέων κατῆρεν 
εἰς Ἐλεοῦσαν, ἑστιᾷ μὲν αὐτὸν φιλοφρόνως ᾿Αρχέλαος ὑπτὲρ τῆς τοῦ 
γαμβροῦ σωτηρίας εὐχαριστῶν χαὶ ταῖς διαλλαγαῖς ἐφηδόμενος, ὡς 
ἂν xal τάχιον γεγραφὼς τοῖς ἐπὶ Ῥώμης φίλοις συλλαμβάνεσϑαι 

χερὶ τὴν δίκην ᾿4λεξάνδρῳ᾽ προπέμτεει δὲ μέχρι Ζεφυρίου δῶρα 
δοὺς μέχρι τριάχοντα ταλάντων. 

DUO D εἷς Ἱεροσόλυμα Ἡρώδης aquxveivat, συναγαγὼν τὸν 
λαὸν χαὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς παρθαστησόμενος ἀτιελογεῖτο τιξρὶ τῆς 

$ 453 — Ant. Iud. XVI 104; ὃ 454 — Ant. De GM 129. 

PAMLVRCLat Hegesippus τ᾿ 38 p. 74 
2 τό τε πανοῦργον τὸ (corr. ex rov) ἀντιπάτρον xa) M αὑτῶν Bekker 

ἀποδύρετο V!R! 3 cvrdlpyet L δὲ ΠΟ τοῦ om.PAM 5 φάμενος -- 
6 προήγαγεν] prolocutus quod eos pater libenter occideret auxit facinus et — 

excussit Lat deplorabat necem sibi inrogari, quam pater eo usque expetat, ut 
crimen adiciat flagitium adiungat Heg ἡδὺ xai] PAML? ἡδὺ L'VRC εἰ δὲ xol 
Aldrich εἰ δὴ μὴ Spanheim ἡδὺ μὴ καὶ Hauerkamp εἰ δίκαιον Destinon πσπροσ- 
τίϑεται MVR, utrum προστίϑεται an προτίϑεται dubium Lips πείϑεται Naber 
6 προήγαγεν] xol προήγαγε O et fort. Lat — 7 αὐτὸν VO! 8 δὲ LVRC 
10 9] PAMLVOCLipsLat oo R 11 δὲ LVRC 12 ἀφιέναι] ἀφηκέναι V!R 
ἀφεικέναι V?O? ἀφικέναι Οἱ soluisse Lat τοὺς] voto C visio LVRC 
δὲ LVRC 13 ἀπηλαγμένοσ C! παρηχολούϑη V γὰρ] δὲ ed. pr. 
15 διαλαχτὴν C' 16 εἰς Ἐλεοῦσαν] LVRC Lips εἰσ χαππαδοχίαν ἐλιοῦσαν PA 

εἰσ τὴν ἐν χαππαδοκία ἐλεοῦσαν M eleusam Lat eliusam Heg yo εἰσ σελεύχειαν 
i marg.lips ἑστιᾷ μὲν αὐτὸν] PAMLat εἱστία uiv αὐτοὺσ LVRC 11 γαμ- 
Ῥοοῦ, B i. ras. 2 litt. A 18 ἂν, « i. ras. m. 2 V ἐπὶ Ῥώμης i. marg. 

3 «xo 
suppl. C 19 cgo δίχησ O μέχοϊ S. m. 2 V 20 μέχρι om. LatHeg 
21 ó£LVRC 2122 visio LRC 
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ἀποδημίας, xal τιολλὰ uiv εὐχαρίστει τῷ Og, «“τολλὰ δὲ Καίσαρι 
χαταστησαμένῳ τὸν οἶχον αὐτοῦ τεταραγμένον χαὶ μεῖζόν τι τοῖς 
υἱοῖς βασιλείας “ταρασχόντι τὴν ὁμόνοιαν, ἣν αὐτός, ἔφη, συναρ- 

μόσω μᾶλλον" ὃ μὲν γὰρ ἐμὲ χύριον τῆς ἀρχῆς xol διχαστὴν δια- 
δόχου χατέστησεν, ἐγὼ δὲ μετὰ τοῦ συμφέροντος ἐμαυτῷ κχαχεῖνον 
ἀμείβομαι. τούσδε τοὺς τρεῖς σταῖδας ἀπιοδείχνγυμι βασιλεῖς, χαὶ 

τῆς γνώμης σπιρῶτον τὸν ϑεὸν σύμψηφον, ἔπειτα xol ὑμᾶς τιαρα- 
χαλώ γενέσϑαι. τῷ μὲν γὰρ ἡλιχία, τοῖς δ᾽ εὐγένεια τὴν διαδοχὴν 
zpoSevei, τὸ ye μὴν μέγεϑος τῆς βασιλείας ἀρχεῖ καὶ πλείοσιν. 
οὺς δὲ Καῖσαρ μὲν ἥνωσεν, χαϑίστησιν δὲ πτατήρ, ὑμεῖς τηρήσατε 
μήτε ἀδίχους μήτε ἀνωμάλους τὰς τιμὰς διδόντες, ἑχάστῳ δὲ χατὰ 
τὸ τιρεσβεῖον" οὐ γὰρ τοσοῦτον εὐφρανεῖ τις τὸν τιαρ᾽ ἡλιχίαν ϑερα- 
σιδυόμενον, ὅσον ὑδυνήσει τὸν ἀτιμούμενον. οὖς γε μὴν ἑἕχάστῳ 
συνεῖναι δεήσει συγγενεῖς xoi φίλους, ἐγὼ διανεμῶ xol τῆς ὁμονοίας 
ἐγγυητὰς ἐχείνους καταστήσομαι, σαφῶς ἐτειιστάμενος ὅτι τὰς στά- 
σεις xal τὰς φιλονεικίας γεννῶσιν αἱ τῶν συνδιατριβόντων χαχοή- 
ϑειαι, xav ὦσιν οὗτοι χρηστοί, τηροῦσιν τὰς στοργάς. ἀξιῶ δ᾽ οὐ 
μόνον τούτους ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐν τῇ στρατιᾷ μου ταξιάρχους ἐν ἐμοὶ 
μόνον τὰς ἐλτείδας ἔχειν ἐπτὶ τοῦ πιαρόντος᾽ οὐ γὰρ βασιλείαν, ἀλλὰ 
τιμὴν βασιλείας τοῖς υἱοῖς παραδίδωμι, καὶ τῶν μὲν ἡδέων ὡς 
ἄρχοντες ἀπολαύσουσιν, τὸ βάρος δὲ τῶν πραγμάτων ἐμόν ἐστιν, 
xüy μὴ ϑέλω. σχεπτέσϑω δ᾽ ἕχαστος τήν τε ἡλικίαν μου χαὶ τὴν 
ἀγωγὴν τοῦ βίου xal τὴν εὐσέβειαν" οὔτε γὰρ οὕτως εἰμὶ γέρων 
ὥστ᾽ ἂν ἀπτελπεισϑῆναι ταχέως, οὔτε εἰς τρυφὴν ἐχδιαιτώμενος, ἣ 
χαὶ νέους ἐπιτέμνεται" τὸ δὲ ϑεῖον οὕτως τεϑερατιεύχαμεν ὥστ᾽ 

8 451 — Ant. Iud, XVI 132. 

PAMLVRCLatHegesippus I 39 p. 14. 
1 ηὐχαρίστει C 3 βασιλείας παρασχόντι] παρασχόντι tgo βασιλείασ 

LVRC 4 χύριον ἐμὲ tr. LVRC δ διαδόχου] τοῦ διαδόχου VRC successorum 
ut uid. Lat, spurium putat Destinon 6 ἀμειβόμενος cum cod. Voss. Hauer- 
kamp βασιλέασ LVRC 8 ἡλιχία, post « eras. uid. 1 litt. A ἡλικίαι V 
δὲ LVRC εὐγενεία -, eras. ἐ L 10 ἤνωσεν PA! χαϑήστησι V! 12 τὸ 
om. ALVRC 13 ἀδικούμενον, i. marg. yo ἀτιμούμενον A post μὴν ras. 
4—5 litt. A 14 δεήσει", eras. v ἃ συγγενεῖσ, litt. γγενεῖσ i. ras. A 
διανεμῶι V 15 ἐχείνουσ ἐγγυητὰσ tr. LVRC 16 συντριβόντων Οἱ 
17 ΠΝ — 0] δὲ LVR, om. C 18 ταξιάρχουσ, ov i. ras. A 19 μόνω 
VR — 21 ἀπολαύσωσιν P ἀπολαύσουσιν, ov i. ras. Α ἀπολαύουσι M potientur 
Lat 22 σχεπτέστω A δὲ LVRC 23 xai] nec non etiam Lat 
24 ὥστε LVRC 25 δὲ] PAMLat τε LVRC οὕτω LVROC ὥστ] óc P 
ὥστε LVRC 
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ἂν ἐπὶ μήκιστον βίου τεροελϑεῖν. ὃ δὴ τοὺς ἐμοὺς παῖδας ϑερα- 
γυξύων imi τῇ ἐμῇ καταλύσει δώσει μοι καὶ σπιερὶ ἐχείνων δίκας" 
οὐ γὰρ ἐγὼ φϑονῶν τοῖς ἐξ ἐμοῦ γεγενημένοις ἀναχότιτω τὴν εἰς 
αὐτοὺς φιλοτιμίαν, ἐπειστάμενος δὲ τοῖς νέοις γίνεσϑαι τὰς σπουδὰς 

ϑράσους ἑφόδιον. εἴ ye μὴν ἕχαστος ἐνϑυμηϑείη τῶν προσιόντων, 
ὅτι χρηστὸς μὲν ὧν σταρ᾽ ἐμοῦ λήψεται τὴν ἀμοιβήν, στασιάζων δὲ 
χαὶ “ταρὰ τῷ ϑερατιευομένῳ τὸ χαχόηϑες ἀνόνητον ἕξει, τπτάντας οἶμαι 
τὰ ἐμὰ φρογήσειν, τουτέστιν τὰ τῶν ἐμῶν υἱῶν" xal γὰρ τούτοις 
συμφέρει χρατεῖν ἐμὲ καμοὶ τούτους ὁμονοεῖν. ὑμεῖς δέ, ὠ τεαῖδες 
ἀγαϑοί, πρῶτον μὲν ἐνθυμούμενοι τὴν ἱερὰν φύσιν, ἧς xai παρὰ 
ϑηρίοις αἱ στοργαὶ μένουσιν, ἔπειτα τὸν σπτοιησάμενον ἡμῶν τὰς 
διαλλαγὰς Καίσαρα, τρίτον ἐμὲ τὸν ἐν οἷς ἔξεστιν ἐπιτάσσειν πταρα- 

χαλοῦντα, μείνατε ἀδελφοί. δίδωμι δὲ ὑμῖν ἐσθῆτα ἤδη χαὶ ϑερα- 
πξίαν βασιλικήν" ἐπεύχομαι δὲ καὶ τῷ ϑεῷ τηρῆσαι τὴν ἐμὴν 
χρίσιν, ἂν ὁμονοῆτε.“ ταῦτ᾽ εἰπὼν xci φιλοφρόνως ἕχαστον τῶν 
υἱῶν χατασπασάμεγος διέλυσεν τὸ σπιλῆϑος, τοὺς μὲν συνευχομένους 

τοῖς εἰρημένοις, ὅσοι δ᾽ ἐπεϑύμουν μεταβολῆς, μηδ᾽ ἀχηχοέναι τεροσ- 
γεοιουμένους. 

XXIV. 1. Συναπήει δὲ τοῖς ἀδελφοῖς ἡ στάσις, καὶ χείρους 
τὰς ἐγ ἀλλήλοις ὑπονοίας ἔχοντες ἀττηλλάγησαν, ᾿Αλέξανδρος μὲν 

χαὶ ““ριστόβουλος ὀδυνώμενοι χεχυρωμένου ᾿ΑἸντιστάτρῳ τοῦ τερεσ- 

βείου, ᾿Αντίπατρος δὲ xol τοῦ δευτερεύειν νεμεσῶν τοῖς ἀδελφοῖς. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ποικιλώτατος ὧν τὸ ἦϑος ἐχεμυϑεῖν τε ἤδει καὶ ττολλῷ 

8. 468 — Ant. Iud, XVI 134; $ 461 — Ant. Iud. XVI 188. 

PAMLVRC Lat Hegesippus I 39 p. 76. 

1 βίου] βίον 5 προελϑεῖν] PAMLVOLips προελθῶν, i. marg. yg καὶ 

προελϑεῖν R δὴ] δὲ (s i.ras.m.2 A) ALVRC 2. δώσοι C! 83 γεγεννημένοισ 
PAMVRC ἀνακόπτωι V 5 ἕχαστον O 6 παρ᾽ ἐμοῦ post ἀμοιβὴν 
ΤῸΝ 7 ἀνόητον L! 9 χἀμοὶ vovrovc] ex corr. Α χἀμὲ τούτοισ 
PA!MLVRCLat 10 uiv om. R ἧς — 11 μένουσιν om. R, exhibet 

Lips παρὰ] περὶ V! 11 ἡμῶν, ἡ i ras. m. 2 V uso. Lips 
12 ig ex uiv corr. V 13 δίδομι V! δὲ damnat Destinon 

ἐσθητά τε ἤδη LRC 15 ταῦτα LVRC 16 χατασπασάμενοσ τῶν 
υἱῶν tr. LVRC τῶν υἱῶν om. Lat τοὺς] voic € 17 δὲ LVRC 

μηδὲ LVRC 19 συναπήει, ήει | ras. R συναπείη V 20 ἐπαλλήλοισ P 
ἐπαλλήλουσ AM alius de alio Lat 21 χεχυρωμένον ἀντιπάτρω (ἀντι- 
πάτρου C) τὸ πρεσβεῖον L'VRC 22 i. marg. μα΄ C γνεμέσων P νεμεσῶν, 
γε ἷ. ras. A. νεμεσσὼν O νεμεσῶν, i. marg. φϑονῶν Υ 28 i. marg. uc' V 
τε] suppl. P ἤδει ex 705 corr. AV 
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τῷ πανούργῳ τὸ πρὸς αὐτοὺς ἐχάλυτιτε μῖσος, τοῖς δὲ δι᾿ εὐγέ- 
γειαν zt&ày τὸ νοηϑὲν ἣν ἐπὶ γλώσσης" xci :τταροξύνοντες μὲν ἐνέ- 

xeuvvo πολλοί, τελείους δὲ τῶν φίλων τταρεδύοντο xavaOxomot. τιᾶν 
δὲ τὸ παρ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ λαληϑὲν εὐθέως ἦν map ᾿Αντωτάτρῳ, xai 
μετὰ προσϑήχης μετέβαινεν az0 ᾿Αντισπτάτρου τιρὸς Ἡρώδην" οὔτε 
γὰρ ἁπλῶς φϑεγξάμενος ὃ νεανίας ἀνυτιεύϑυνος ἦν, ἀλλὰ εἰς δια- 

βολὴν τὸ δηϑὲν ἐστρέφετο, xol μετρίως τταρρησιασαμένου μέγιστα 
τοῖς ἐλαχίστοις προσετιλάττετο. χαϑίέει δ᾽ ᾿Αντίπτατρος ἀεὶ τοὺς 
ἐρεϑίσοντας, ὅτίως αὐτῷ τὸ ψεῦδος ἔχοι τὰς ἀφορμὰς ἀληϑεῖς" 
χαὶ τῶν φημιξομένων ἕν τι διελεγχϑὲν ἄττασιν τείστιν ἐπετίϑει. 
χαὶ τῶν μὲν αὐτοῦ φίλων 1 ἢ φύσει στεγανώτατος ἣν ἕκαστος ἢ κατ- 
ἐσχευάζετο δωρεαῖς ὡς μηδὲν ἐκφέρεσϑαι τῶν ἀπορρήτων, καὶ τὸν 
“Ἵντισπάτρου βίον οὐχ ἂν ἥμαρτέν τις εἰχεὼν καχίας μυστήριον" 
τοὺς δὲ ᾿4λεξάνδρῳ συνόντας χρήμασιν διαφϑείρων ἢ χολαχείαις 
ὑσιιὼν ἐς τεάντα χατειργάσατο xal σεεττοιήχει τοροδότας καὶ τῶν τερατ-- 
τομένων ἢ λαλουμένων φῶρας. ττάντα δὲ :τεριεσχεμμένως ὅραμα- 

τουργῶν τὰς τιρὸς Ἡρώδην ὁδοὺς ταῖς διαβολαῖς ἐποιεῖτο τεχνι- 

χωτάτας, αὐτὸς μὲν ἀδελφοῦ τιροσωτιεῖον ἐπτιιχείμενος, χαϑιεὶς δὲ 
μηνυτὰς ἑτέρους. χατιειδὰν ἀπταγγελϑείη τι xov ᾿“]λεξάνδρου, 
γαρελϑὼν ὑττεχρίνετο xol διασύρειν τὸ ῥδηϑὲν ἀρξάμενος ἔπειτα 
χατεσχεύαζεν ἡσυχῆ καὶ τιρὸς ἀγανάχτησιν ἐξεχαλεῖτο τὸν βασιλέα. 

$ 471 — Ant. Iud. XVI 190. 

PAMLVRCLatHegesippus I 40 p. 77 

1 τῷ] τὸ C! πανούργῳ] πανούργω χρώμενοσ LVRC 2 ἦν om. P 
ὃ πολλοὶ πολὺ 4 δὲ] itaque Lat δὴ Destinon τὸ] τῶ P vov VR. παρ᾽ 
παρὰ LV*etman. 1 Lips περὶ V! ᾿Αλεξάνδρου Herwerden ἦν παρὰ PLVR 
5 οὔτε γὰρ] οὔτε δὲ (δ᾽ C) LVROC nec uel Lat οὐδὲ γὰρ Destinon 6 ἀλλ᾽ LVRC 

1 Weopgo.coduevov V 8 χαϑίη V  óRLVRC 9 ἐρεϑίσοντας] PM et ex corr. A 
ἐρεϑίζοντασ A!LVRO qui instigarent Lat αὐτῷ] αὐτὸ A!R 10 xal] κἀκ 
LVRC κχκαὶ --- ἐπετίϑει] multisque falso uulgatis unum quid comprobatum fidem 
omnibus faceret Lat ἕν P!A!L διαλεχϑὲν PA ἐπετίϑει, τι i. ras. A. 
11 στεγανώτατος] i. marg. στερρότατοσ R 12 δωρεὰν L'VR τὸν ex τῶν 
corr. A καὶ — 13 μυστήριον suspecta Destinoni 13 ἡμαρτέν] ἁμάρτοι 
LVRC 14 δὲ] γὰρ LVRC wero Lat χολαχίαισ VR! 15 ἐς] eio MLVRC 

quibus Lat xol πεποιήχει] πεποιήχει MLVRCLat τῶν om. A — 16 δὲ] 
uiv V 19 ἑτέρους] ἑταίρουσ PA! zal ἐπειδὰν LVR. χαπειδῃ L. Dindorf 
ἐπεὶ δ᾽ αὖ Destinon ἀπαγγελϑείη] PAMLat λεχϑείη LVRO fort. recte 
κατὰ AMLVR 20 παρελϑὼν] προελθὼν L τὸ ῥηϑὲν] τὸν ῥηϑὲν (g corr. 

ex ») i. marg. yo τὸ óg9iv m. 2 V 21 ἀγάκτησιν, ut uid. 7 corr. ex ἐ A 
ἐξεχαλεῖτο] ἐξῆγε LVRO prouocabat Lat 
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ma&vvo δὲ elg ἐτειβουλὴν ἀνήγετο xal τὸ δοχεῖν τῇ σφαγῇ τοῦ πατρὸς 
ἐφεδρεύειν ᾿“λέξανδρον" οὐδὲν γὰρ οὕτως τιίστιν ἐχορήγει ταῖς δια- 
βολαῖς, ὡς ἀττολογούμενος “ΑἸντίπτατρος ὑττὲρ αὐτοῦ. 

2. Τούτοις Ἡρώδης ἐξαγριούμενος ὅσον ὑφήρει xa9' ἡμέραν 
τῆς πρὸς τὰ μειράχια στοργῆς. τοσοῦτον ᾿αντιστάτρῳ τεροσετέϑει. 
συναττέχλιναν δὲ xol τῶν χατὰ τὸ βασίλειον οἱ uiv Éxóvrec οἱ δ᾽ 
ἐξ ἐπιτάγματος, ὥσπερ Πτολεμαῖος ὃ τιμιώτατος τῶν φίλων, οἵ 
76 ἀδελφοὶ τοῦ βασιλέως xal πᾶσα ἡ γενεά" πάντα γὰρ ᾿Αντί- 
πατρὸς ἣν, καὶ τὸ πιχρότατον MAE GIdO D «vea ἣν ἡ ̓ Αντιτιά- 

τρου μήτηρ, σύμβουλος κατ᾽ αὐτῶν μητρυιᾶς χαλεττωτέρα καὶ τυλεῖόν 

τι προγόνων μισοῦσα τοὺς éx βασιλίδος. στάντες μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς 
ἐληείσιν ἐθεράπευον "A vvizvavgov ἤδη, συναφίστα δ᾽ ἕχαστον τὰ τοῦ 
βασιλέως 1 τιροστάγματα, τταραγγείλαντος τοῖς τιμεωτάτοις μήτε /900- 
ἐἕναι. μήτε σιροσέχειν τοῖς περὶ ̓ Αλέξανδρον. φοβερὸς δ᾽ ἣν οὐ μόνον 
τοῖς ἐχ τῆς βασιλείας, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἔξωϑεν φίλοις" οὐδενὶ γὰρ βασι- 

λέων Καῖσαρ τοσαύτην ἔδωχεν ἐξουσίαν, ὥστε τὸν azv. αὐτοῦ φυγόντα 
χαὶ μὴ προσηχούσης σιόλεως ἐξαγαγεῖν. τὰ δὲ μειράχια τὰς μὲν 
διαβολὰς ἠγνόει, τταρὸ xal μᾶλλον ἀφυλάχτως ἐνέτπειιτττον αὐταῖς" 

οὐδὲν γὰρ ὃ πατὴρ φανερῶς ἀττεμέμφετο᾽ συνίει δὲ χατὰ μιχρὸν 
αὐτὸ τοῦ ψύγματος χαὶ πρὸς τὸ λυποῦν μᾶλλον ἐτραχύίνετο. διέϑη- 
xcv δὲ πρὸς αὐτὰ χαὶ τὸν ϑεῖον Φερώραν ᾿Αντίσεατρος ἐχϑρωδῶς 

χαὶ τὴν τηϑίδα Σαλώμην, ὡς ἂν T γαμετὴν οὖσαν, χαϑομιλῶν ἀεὶ 

8 473 — Ant. Iud. XVI 191. 

PAMLVROCLatHegesippus I 40 p. 77. 
1 πάντα] πᾶν 1 δ᾽ AC. zal τὸ] ὥστε Destinon τῆ σφαγῇ, litt. 

ἢ c ex οὔ cor. P 2 οὕτω LVRC 4 ἀγριούμενοσ Μ δὃὅ τῆς om. 1, 
προσετίϑη V! | 6 δὲ PLVRC 8 γενεᾶ PA! 9 πιχρώτατον PA! 
πάντα — 10 αὐτῶν] cuncta in eorum perniciem matris antipatri consilio gere- 
bantur Lat πάντα] πρὸς πάντα ex Lat Destinon 10 zer" αὐτῶν] 
χατὰ τῶν L!R μητρυᾶσ VC! 12 δὲ LVRC τοῦ om. LVRC 
13 μήτε προσέχειν μήτε προσιέναι ir. P μὴ προσιέναι μηδὲ προσέχειν V 
14 περὶ s. O δὲ LVRC 16 τοσαύτην χαῖσαρ tr. LRC ἔδωχεν 
ἐξουσίαν] ἔδωχε (δέδωχε L) τιμὴν LVRO potestatis dederat Lat φεύγοντα 
LVRC 18 ἠγνόει! zyvóovr PAM evvoio VR 19 οὐδὲν] οὐδενὶ 
MLVRO aullus (incusabatur) Lat ἐπεμέμφετο (recepto οὐδενὶ) L. Dindorf 

cvviei] συνίη P συνεί A — 20 ἀπὸ] ex LVRC — xal] xai ὅτι Casaubonus 
λοιποῦν R διέϑηχεν — p. 109, 1 παροξύνων] eodem autem modo etiam 

feroran patruum et salomen amitam contra illos commowit antipater assidue 

ueluti cum wuaore sermocinando quibus in eos instigaretur Lat 21 ἐχϑρωδῶσ 

(ωὸ ex οὗ corr. PA) PAM et i. marg. V ἐχϑρῶσ LVRC 22 τιτϑίδα VR? 
γαμετην] συνετὴν Naber χαλεπὴν Destinon χαϑωμιλῶν P 
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xai παροξύνων. συνήργει δὲ xoi σπιρὸς τὴν ταύτης ἀπέχϑειαν ἡ 
᾿Ἵλεξάνδρου γυνὴ Γλαφύρα γενεαλογοῦσα τὴν ἑαυτῆς εὐγένειαν, χαὶ 
ὡς πασῶν τῶν χατὰ τὸ βασίλειον εἴη δεσπότις, χατὰ σιατέρα μὲν 
ἀπὸ Τημένου, χατὰ μητέρα δὲ ἀττὸ “Ιαρείου τοῦ Ὑστάστπτεεως ovoa. 
πολλὰ δὲ ὠνείδιζεν εἰς ἀγένειαν τήν τὲ ἀδελφὴν τὴν Ἡρώδου καὶ 
τὰς γυναῖχας, ὧν ἑχάστη δι᾿ εὐμορφίαν οὐχ ἀπὸ γένους ἡ ρέϑη. 
πολλαὶ δ᾽ ἦσαν, ὡς ἂν ἐφειμένου τὲ στατρίως Ἰουδαίοις γαμεῖν 
συλείους xal τοῦ βασιλέως ἡδομένου πιλείοσιν, αἱ πτᾶσαι διὰ τὸ 
μεγάλαυχον τὸ Γλαφύρας χαὶ τὰς λοιδορίας ἐμίσουν ““λέξανδρον. 

9. Τὴν δὲ δὴ Σαλώμην χαίτοι τιενϑερὰν οὖσαν αὐτὸς ᾿ριστό- 
βουλος ἑαυτῷ διεστασίασεν ὠργισμένην xol τερόσϑεν ἐπὶ ταῖς ἐκ 
Γλαφύρας βλασφημίαις" ὠνείδιζεν γὰρ τῇ γυναικὶ συνεχῶς τὴν 
ταπεινότητα, χαὶ ὡς αὐτὸς μὲν ἰδιῶτιν, ὃ δ᾽ ἀδελφὸς αὐτοῦ ,411έ- 
ξανδρος γήμαι βασιλίδα. τοῦτο χλαίουσα τῇ Σαλώμῃ διήγγειλεν ἡ 
ϑυγάτηρ, προσετίϑει δ᾽ ὅτι χαὶ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν τὰς μὲν μητέ- 
ρας ἀτπτειλοῖεν οἱ τεερὶ ᾿,4λέξανδρον, ἐπειδὰν “παραλάβωσιν τὴν βασι- 
λείαν, ἱστουργοὺς ἅμα ταῖς δούλαις ποιήσειν, αὐτοὺς δὲ χωμῶν 
γραμματεῖς, ἐτεισχώτιτοντες (0C χεδγγαιδευμένους ἐειμελῶς. χυρὸς ἃ 
τὴν ὀργὴν οὐ χατασχοῦσα Σαλώμη τιάντα διήγγειλεν Ἡρώδῃ σφόδρα 
δ᾽ ἦν ἀξιότειιστος χατὰ γαμβροῦ λέγουσα. καί τις ἑτέρα διαβολὴ 
συνέδραμεν ἡ τὸν ϑυμὸν ὑπεχκαύσασα τοῦ βασιλέως: ἤχουσεν γὰρ 
αὐτοὺς ἀναχαλεῖσϑαι μὲν συνεχῶς τὴν μητέρα xol κατοιμώζειν ἐστα- 
ρωμένους αὐτῷ, πολλάχις δ᾽ αὐτοῦ διαδιδόντος τῶν "ϊαριάμμης 

ὃ 476 — Ant. Iud. XVI 143; ἃ 418 — Ant. Iud. XVI 201. 

PAMLVRCLatHegesippus I 40 p. 77. 
1 παρωξύνων P 2 ξαυτῆς] αὐτῆσ LVRC 3 sin] ἤει V 4 Τη- 

μένου] τιμένου ex corr. A τημένουσ MLVRC (/emeno (abl) Lat 
δαρίου V ὑστάπεωσ V Ὑστάσπεος scribendum uid.; nam Ὑστάσπεω 
propter hiatum minus placet. uide Ant. Iud. ΧΙ 31 et argum. XI 5 ἀγέ- 
γειαν»] δυσγένειαν LVRC 6 ἡρέϑη PALV 7 πολλαὶ — ἀφειμένου] 
namque mullas ei fuisse uxores diximus quod licet Lat δὲ LVRC ἄφει- 
μένου PAL? ἀφιεμένου ΤΕ, ἐφιεμένου Ὁ ἰουδαίουσ V 8 πᾶσαι! πᾶσαι 
δὲ L'VR τὸ] τῆσ LC 11 πρόσϑεν] πρότερον AMLVRC 
12 Γλαφύρας] λαφύρασ P'AMR! et man. 1 Lips 13 ἰδιώτην PV! ἐδιῶ- 
T, € ἘΣ αὐ COIT, v i. ras. A δὲ LVRC 14 διήγγελεν C 
15 προετίϑει R δὲ LVRC 17 ποιήσειν] facere Lat δὲ] quo- 
que Lat χωμογραμματεῖς A. 1. $ 203 18 ἐπισχόπτοντεσ AL!V!R: 
παιδευομένουσ PALVRC 19 χατασχοῦσα] κατέχουσα LVRC διήγγελλεν 
Vc 20 δὲ LVR διαβολὴ, ἢ ex qr corr. V 21 συνέδραμεν] diuulgata 
est Lat ἐχκκαύσασα P 22 αὐτοὺς] αὐτῶν R2 συνεχῶσ ἀνακαλεῖσϑαι uiv 
tr. LVRC μὲν om. M κατοιμώζειν] κατοιμώζειν δὲ L'VRC 23 δὲ 
LVRC διαδόντοσ AV μαριάμησ M 
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110 DE BELLO IUD. I 480—484 (3XIV 3—5) 

ἐσθήτων τινὰ ταῖς μεταγενεστέραις γυναιξὶν ἀτιξιλεῖν, ὡς ἀντὶ τῶν 

βασιλικῶν ἐν τάχει περιϑήσουσιν αὐταῖς ἐχ τριχῶν τεξττοιημένας. 

4. “ιὰ ταῦτα χαίτοι τὸ φρόνημα τῶν νεανίσκων ὑποδείσας, 

ὅμως οὐκ üméxomve τὴν ἐλπίδα τῆς διορϑώσεως, ἀλλὰ προσχαλε- 

σάμενος αὐτούς, χαὶ γὰρ εἰς Ῥώμην ἐχπιλεύσειν ἔμελλεν, βραχέα 

uiv ἠτιείλησεν ὡς βασιλεύς, τὰ πολλὰ δὲ ἐνουθέτησεν ὡς πατήρ, 

χαὶ φιλεῖν τοὺς ἀδελφοὺς παρεχάλει διδοὺς τῶν “τροημαρτημένων 

ἄφεσιν, εἰ τιρὸς τὸ μέλλον ἀμείνους γένοιντο. oi δὲ τὰς μὲν δια- 

βολὰς ἀπεσχευάζοντο ψευδεῖς εἶναι λέγοντες, πιστώσεσϑαι δὲ τὴν 

ἀπολογίαν τοῖς ἔργοις ἔφασκον" δεῖν μέντοι χαχεῖνον ἀποφράττειν 

τὰς λογοτιοιίας τῷ μὴ πιστεύειν ὁᾳδίως" οὐ γὰρ ἐπιλείψειν τοὺς 

χαταψευσομένους αὐτῶν, ἕως ἂν ὃ πειϑόμενος ἢ. 

5. Τούτοις ὡς πατέρα πείσαντες ταχέως τὸν μὲν ἐν χερσὶν 

φόβον διεχρούσαντο, τὴν δ᾽ εἰς τὰ μέλλοντα λύτεην προσέλαβον" 

ἔγνωσαν γὰρ τήν τε Σαλώμην ἐχϑρὰν χαὶ τὸν ϑεῖον Φερώραν" ἦσαν 

δὲ βαρεῖς [μὲν] ἀμφότεροι χαὶ χαλεποί, Φερώρας δὲ μείζων, ὃς 

"πάσης μὲν ἐχοινώνει τῆς βασιλείας τιλὴν διαδήματος, προσόδους δὲ 

ἰδίας εἶχεν ἑχατὸν τάλαντα. τὴν δὲ πέραν ᾿Ιορδάνου πᾶσαν ἐχαρ- 

ποῦτο χώραν λαβὼν παρὰ τἀδελφοῦ δῶρον, ὃς αὐτὸν ἐποίησεν xal 

τετράρχην αἰτησάμενος παρὰ Καίσαρος, βασιλιχῶν τὲ γάμων ἠξίωσεν 

συνοιχίσας ἀδελφὴν τῆς ἰδίας yvvauxóc μετὰ δὲ τὴν ἐχείνης τελευ- 

τὴν χαϑωσίωσε τὴν τιρεσβυτάτην τῶν ἑαυτοῦ ϑυγατέρων ἐντὶ προικὶ 

τριαχοσίοις ταλάντοις. ἀλλ᾽ ἀπέδρα Φερώρας τὸν βασιλικὸν γάμον 

8. 483 cf. Ant. Iud. XVI 194 sq. 

PAMLVRC LatHegesippus I 40 p. 79. 

2 περιϑήσωσιν PA ξαυταῖσ LVRC ἐχ τριχῶν πεποιημένας] 

factis uestibus Lat τριχῶν] vovyOv Niese ex Ant. Iud. XVI 204 

6 ἡπείλησε uiv βραχέα ir. V ó A 8 γένοιντο, wv i. ras. ἃ 

9 πιστώσεσϑαι] ex Lugd. Bat. Hudson cum Heg πιστώσασϑαι codd. fidem con- 

stare posse Lat δὲ om. C 10 ἀπολογίαν] ὁμολογίαν M. purgationis (fidem) 

Lat post μέντοι expunctum τὴν ἀπολογίαν O 11. τῷ! τὸ L 

oà—13 πείσαντες! mon enim defuturos delatores improbos quamdiu auditor 

credulus suppeditare. his et talibus emollito. patre Heg 12 ó om. PA 

eras. L 5j. Τούτοις ὡς πατέρα) MLVRCLat ἦ τούτοισ᾽ ὡς δὲ τὸν πατέρα 

PA, quos secutus οἷς δὴ pro ὡς δὲ suadet Destinon 14 δὲ LVRC προσέ- 

λαβον ex προσέλαβεν corr.A — 15 éy99üv,2i.ras. A 10 uivom.PAM μεῖζον 

ML amplius Lat μειζόνως Destinon 11 προσόδου PVC — 18 éxavóv] ο΄ PA 

ἑχατὸν εἶχε τάλαντα tr. LVRC — Ἰορδάνου] euphraten Heg 19 τοῦ ἀδελφοῦ 

LVR Σ᾿Ἂαὐτὴν V! — 20 τετράρχῆν, S. m. 2 V παρὰ Καίσαρος] καίσαρα V 

21 συνοιχήσασ PA!LVRC! 22 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ LVRC 23 ἀλλὰ πέδρα ἃ 

ἀλλὰ ἀπέδρα LVR τῶν βασιλικῶν γάμων ἃ τὸν βασιλικὸν γάμον ex corr. € 

σι 
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, 2 T η πρὸς ἔρωτα δούλης, ἐφ᾽ ᾧ χαλετήνας Ἡρώδης τὴν μὲν ϑυγατέρα 
» ^ , [σι ) , pt. c JUN ^ (he , τῳ ztQoc Πάρϑων vovegov ἀναιρεϑέντι συνέζευξεν αδελφιδῷ Φερώρᾳ ἡ ) ) 4 ' ) δέν; SS , ἘΞ , δὲ uev οὐ zt0ÀD τὴν ὀργὴν ἀνίει διδοὺς συγγνώμην τῇ νόσῳ. 

, ^ - ^ , -.- - ,ν»} ἢ 3 6. “ιεβάλλετο δὲ xci τεάλαι uiv ἔτι ζώσης τῆς βασιλέδος ἐτπει-- A85 : P] - , , 3 AD , βουλεύειν αὐτῷ qeguáxouc, τότε δὲ τειλεῖστοι μηνυταὶ σιροσήεσαν, 
c , ^ , » ' c ^^. ) , c - ὡς χαίπερ φιλαδελφότατον ὄντα τὸν Ἡρώδην εἰς σιίστιν ὑτιαχϑῆγαι 

- , 3 ^ ^- c , L τῶν λεγομένων x«i δέος. πολλοὺς δὲ τῶν ἐν vztovoíc βασανίσας 
- 3 ' ' τ , ἡ" , τελευταῖον ἡλϑεν ixl τοὺς Φερώρου φίλους. ὧν ἐσιιβουλὴν μὲν ἄντι-- 486 ^ P) [4 

, € , xQvc ὡμολόγησεν οὐδείς, ὅτι δὲ τὴν ἐρωμένην ἁρπασάμενος εἰς , ) - Pt. , y - , ΠῺὰάρϑους ἀποδρᾶναι παρεσχευάζετο, συμμέτοχοι δὲ τοῦ σχέμματος 
) - - - ,, 2 , (3 , αὑτῷ καὶ τῆς φυγῆς Κοστόβαρος ὃ Σαλώμης αγῇρ, ᾧ συνῴχισεν 
2 ΓΑ , ^ / / 3 )2 " αὐτὴν ὃ βασιλεὺς ἐπὶ μοιχείᾳ τοῦ προτέρου διαφϑαρέντος. ἣν δ᾽ 487 ^ A 3 A b] , 3E , ςς 4 ^ ἐλευϑέρα διαβολῆς οὐδὲ Σαλώμη" καὶ γὰρ αὐτῆς Φερώρας ἀδελφὸς 

, ΄ ᾿ ' - 3 , L t χατηγορει συνϑήχας περὶ γάμου τιρὸς Συλλαῖον τὸν Οβαίδα τοῦ 3 , , D] ἘΠ ΄ , ^ -ραβὼν βασιλέως ἐπίτροπον, ὃς ἣν ἐχϑρότατος Ἡρώδῃ. διε- 
3 - ' * - ^ , 2 c ΄ 3) , λεγχϑεῖσα δὲ xal τοῦτο xol πιάνϑ᾽ ὅσα Φερώρας ἐνεχάλει, συγ- 

, € ) , - γινώσχεται" zal αὐτὸν δὲ Φερώραν ὁ βασιλεὺς ἀπέλυσεν τῶν ἐγχλη- 
μάτων. 

Su c - / 7. Mezéfaivev δὲ àx «λέξανδρον ὃ χειμὼν τῆς οἰχίας καὶ 488 ' P] L δ ^ ) x ἘΣ b] - περὶ τὴν éxtívov χεφαλὴν ὅλος απτηρδίσατο. τρεῖς ἦσαν εὐνοῦχοι 
, - ; a -" € ^ , - - ^ τιμιώτατοι τῷ βασιλεῖ, καὶ δῆλον ἐξ ὧν ἐλειτούργουν τῷ μὲν γὰρ 

- , - V VE. , € 2 3 ' οἰνοχοεῖν τιροσετέταχτο, τῷ δὲ δεῖχενον συροσφέρειν, ὁ δ᾽ αὐτὸν 

ὃ 487 — Ant. Iud. XVI 220; $ 488 — Ant. Iud. XVI 229. 

PAMLVROLatHegesippus I 40 p. 80. 
2 πάρϑων, o ex o corr. M ἀνερεϑέντι V συνέζευξαν C — ἀδελφῶ P 3 ἀνίει] ἀνείη PA 4 διεβάλετο L 9 προσίεσαν P προσήεσαν, ἡ i. ras. A 6 φιλαδελφρώτατον PM tóv om. MLVRC ἀχϑῆναι V 

7 τῶν λεγομένων i. ras. A ᾧὑπνοία i. ras. n. 2 V $ φερώρα MLVRC 9 τὴν ἐρωμένην ἁρπασάμενος) amica suspecta (suscepta Destinon) Lat — &gzra- σόμενοσ R? 10 συμμέτοχοι ovuu£rozoc ed. pr. conscium esse Lat συμμετ- ἔχοι Destinon 11 Κοστόβαρος] aristobolum Lat συνώχησεν PA!LRC! ἐπὶ μοιχείᾳ] ἐπὶ μοιχείας ὑποψίᾳ Hudson 12 δὲ LVRC 13 ἁδελφὸς] Destinon ἀδελφὸσ PA ὁ ἀδελρὸσ MLVRC 14 γάμου] γάμου ποιουμένησ BVBC et fort. Lat  σύλλαιον L συλαῖον Α ὀβαῖα PA ὀβάδα (οβαδα L1) 
21 MLYRC oboedi cod. Vat Lat obedae Heg 15 ἐπιτρόπου A διελεχϑεῖσα A 16 τοῦτο] τούτου L'!R τοῦτο, corr. ex tovto V πᾶντα LVRC ὃ φερώ- ρασ M 19 οἰχίασ ex οἰχείασ corr. P 20 i. marg. uy V 21 τῷ βασιλεῖ τιμιώτατοι tr. LVRC καὶ] óc Naber hiatum inducens 22 δεῖπνον iterat M! δ δὲ LVRC 



489 

490 

491 

492 

493 

112 DE BELLO IUD. I 488 —493 (XXIV 7. 8) 

χατεχοίμιζέν τε καὶ συγχατεχλίνετο. τούτους eig τὰ σπιαιδικὰ δώροις 
μεγάλοις ὑττηγάγετο ὃ ̓ Αλέξανδρος. μηνυϑὲν δὲ τῷ βασιλεῖ διηλέγ- 
yovro βασάνοις, xal τὴν μὲν συνουσίαν εὐθέως ὡμολόγουν, ἐξέ- 
φέρον δὲ καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὑποσχέσεις, ὃν τρόπον αἀτατηϑεῖεν 

ὑχιὸ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντος ὡς ovx ἐν Ἡρώδῃ δέοι τὰς ἐληιίδας ἔχειν 
ἀναιδεῖ γέροντι xol βαπτομένῳ τὰς χόμας, εἰ μὴ διὰ τοῦτ᾽ αὐτὸν 
οἴονται χαὶ νέον, αὐτῷ δὲ προσέχειν, ὃς χαὶ παρὰ ἄχοντος διαδέ- 
ξεται τὴν βασιλείαν οὐχ εἰς μαχράν τὲ τοὺς uiv ἐχϑροὺς ἀμυ- 

γεῖται, τοὺς φίλους δ᾽ εὐδαίμονας ποιήσει xol μαχαρίους, πρὸ 
σάντων δὲ αὐτούς" εἶναι δὲ xal ϑεραπείαν τῶν δυνατῶν περὶ τὸν 
᾿Ἵλέξανδρον λαϑραίαν, τούς τε ἡγεμόνας τοῦ στρατιωτικοῦ καὶ 
τοὺς ταξιάρχους χρύφα τιρὸς αὐτὸν συνιέναι. 

8. Ταῦτα τὸν Ἡρώδην οὕτως ἐξεφόβησεν, ὡς μηδὲ παραχρῆμα 
τολμῆσαι τὰς μηνύσεις ἐχφέρειν, ἀλλὰ χατασχόττους ὑττοτέμτεων 

γύχτωρ xal μεϑ᾽ ἡμέραν ἕχαστα τῶν πραττομένων ἢ λεγομένων 

διηρεύνα xol τοὺς ἐν ταῖς ὑποψίαις εὐθέως ἀνήρει. δεινῆς δὲ 
ἀνομίας ἐνεττλήσϑη τὸ βασίλειον. χατὰ γὰρ ἔχϑραν ἢ μῖσος 
ἴδιον ἕχαστος ἔπλασσεν τὰς διαβολάς, χαὶ τιολλοὶ τιρὸς τοὺς δια- 

φόρους φονῶντι τῷ βασιλικῷ ϑυμῷ γχατεχρῶντο. χαὶ τὸ μὲν 
ψεῦδος εἶχεν “ταραχρῆμια στίστιν, ai χολάσεις δὲ τῶν διαβολῶν 
ἤσαν ὠχύτεραι. χατηγορεῖτο γοῦν τις ἄρτι χατηγορήσας. xol τῷ 
πρὸς αὐτοῦ διελεγχϑέντι συναττήγετο᾽ τὰς γὰρ ἐξετάσεις τοῦ βα- 

8 489 — Ant. Iud. XVI 232. 

PAMLVTRCLat Hegesippus I 40 p. 80. 

1 τούτους] corr. ex τούτοισ L τούτοισ V 2 ὑπήγετο ΒΜ δὃὲ 5. L 
3 συνουσίαν] πράξιν, i. marg. m. 2 yo συνουσίαν V 4 ὑποσχέσεισ εἰσ ὃν PA 
5 tz LVRC 6 ἀναιδεῖ] νεαλεῖ Naber κόμας] τρίχασ V διὰ τοῦτ᾽ 

(τοῦτο LR) αὐτὸν οἴονται AMLR δὲ αὐτοῦ ταὐτὸν οιόντε P δι᾿ αὐτὸ τοῦτο 

οἵόνται, αἱ i. ras. διὰ τοῦτο αὐτὸν olovt sic C ob hoc eum putarent Lat 
1 δὲ ὁ. M  óg]ó PA! 8 sg] δὲ P 9 δ᾽ δὲ LV et man. 1 Lips 
εὐδαίμονα C! 10 δ᾽ RC 11 τοὺσ, ov ex ἡ corr. V 12 ταξιάρχουσ, ov 
corr. ex « ἃ 13 ταῦτα τὸν] ταυτὸν A! — 16 διηρευνᾶτο VO — avgo-& V 
ἀνανήρει C δὲ] δὴ A itaque Lat 11 ἐπλήσϑη ALVRC 18 ἕχαστοσ ἴδιον 

tr. Υ͂ ἔπλασεν A ἔπλαττε M ἔπλασε Ὁ πρὸς ἀθεϊηῖί fol. 33. in V, excidit 
insequens quaternio, quem suppleuit manus recens; manus antiqua rursum incipit 

p. 142, 1; interim ascripsi lectiones codicis T ex Cardwelli editione τοὺς om. T 

suppl. i. marg. man. recens διαφόρουσ, i. marg. ἐχϑροὺσ R 19 φω- 
γῶντι 1, 21 χατηγορεῖτο] PAMLat χατηγόρητο LTRC 22 πρὸς] PAMHeg 
πρὸ LRCLat; de T non constat διαλεχϑέντι P 
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σιλέως ὃ περὶ τῆς ψυχῆς χένδυνος émeréuvevo. προύβη δ᾽ εἰς 

τοσοῦτον σιιχρίας, ὡς μηδὲ τῶν ἀχαταιτιάτων τινὶ τιροσβλέτεειν 
ἡμέρως, εἶναι δὲ xai τοῖς φίλοις ἀττηνέστατος" πολλοῖς γοῦν 

αὐτῶν ἀτγιξῖσυεν τὸ βασίλειον, καὶ πρὸς οὺς οὐχ εἶχεν χειρὸς ἔξου- 
σίαν τῷ λόγῳ χαλεττὸς ἦν. συνεπέβη δὲ ᾿Αντίπατρος ἐν ταῖς 
συμφοραῖς ᾿λεξάνδρῳ xai στῖφος τιοιήσας τῶν σιγγενῶν οὐχ 
ἔστιν ἥντινα διαβολὴν τταρέλισιεν. στιροήχϑη γέ vot τιρὸς τοσοῦτον 
δέος ὃ βασιλεὺς ὑπὸ τῆς τερατείας αὐτοῦ χαὶ τῶν συνταγμάτων, 

ὡς ἐφεστάναι δοχεῖν αὐτῷ τὸν ᾿4λέξανδρον ξιφήρη. συλλαβὼν οὖν 
αὐτὸν ἐξατείνης ἔδησεν καὶ σπερὸς βάσανον ἐχώρει τῶν φίλων αὐτοῦ͵ 
σιγῶντες δὲ ἀττέϑνησκον ττολλοὶ xol μηδὲν ὑττὲρ τὸ συνειδὸς cimóv- 
τες" οἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων ψεύσασϑαι βιασϑέντες ἔλεγον, ὡς 
ἐπειβουλεύοι ve αὐτῷ μετὰ ᾿Αριστοβούλου τοῦ ἀδελφοῦ xol παρα- 
φυλάττει χυνηγοῦντα χτείνας εἰς Ρώμην ἀτιοδρᾶναι. τούτοις καίτιερ 
οὐ πιϑανοῖς οὖσιν ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀνάγχης ἐσχεδιασμένοις ὁ βασι- 
λεὺς ἐτείστευσεν ἡδέως, σπταραμυϑίαν λαμβάνων τοῦ δῆσαι τὸν υἱὸν 
τὸ μὴ δοχεῖν ἀδίχως. 

XXV. 1. Ὁ δ᾽ ᾿Αλέξανδρος ἐπεὶ τὸν “τατέρα μεταττείϑειν ἀμή- 
χανον ἑώρα, τοῖς δεινοῖς ὁμόσε χωρεῖν διέγνω, καὶ τέσσαρας χατὰ 
τῶν ἐχϑρῶν βίβλους συνταξάμενος πτιροσωμολόγει μὲν τὴν ἔἐπιβου- 
λήν, χοινωγνοὺς δ᾽ ἀπτεδείχνυεν τοὺς τελείστους αὐτῶν, τερὸ δὲ z&v- 
των Φερώραν xai Σαλώμην" ταύτην γὰρ δὴ καὶ μιγῆναί στοτε αὐτῷ 
μὴ ϑέλοντι νύχτωρ εἰσβιασαμένην. αἵ τὲ οὖν βίβλοι :ταρῆσαν 
εἰς χεῖρας Ἡρώδῃ πολλὰ xci δεινὰ χατὰ τῶν δυνατωτάτων foo- 

$ 494 — Ant. Iud. XVI 236 54.: 8 498 — Ant. Iud. XVI 255. 

PAMLTRC LatHegesippus I 40 p. 81. 
1 ἐπετέμνετο] ὑπετέμνετο PLTRO (reuiore compendio terminabat Lat 

σέ 
προύβι P δὲ LTRC 4 χειρὸς om. Lat — 5 χαλεπῶσ 1,10} συνεβὴ P 

δα ) , 
συνέβη (s. m. 2) 1, συνέβη R. ἐπανέβη ed. pr. συνεπέβη — 6 ALs&avóoo] 
accessit malis antipater Lat " παρέλειπε LR 8$ δέουσ TRC τερα- 
στείασ M στρατείασ et i. marg. τερατείασ T 9 óc] ὥστε LTRC 

γοῦν LTRC 10 ἔδησεν ἐξαπίνησ tr. LTRC 11 πολλοὶ] PAML?Lat οἱ 
πολλοὶ L'TRC 12 δὲ LTRC 13 ἐπιβουλεύοι vs] ἐπιβουλεύοιτο PM 
αὐτῶ corr. ex αὐτοῦ C παραφυλάττοι MLR et ex corr. A 15 i. marg. 

μδ΄ C 16 ἐπίστευεν LTRO 18 δὲ LTRC 20 συνταξάμενος] συγγραψά- 
μενοσ L 21 δὲ ALTRC αὐτῶν] αὐτῶ ex corr. T 22 ποτε, π ex τ 
corr. L 24 ἡρώδη εἰσ χεῖρασ tr. PAM ἡρώδου T δυνατῶν LTRC 
optimatibus Lat 
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' ^ , b] 2 , 2 , 2 - M zm 

σαι, x«i διὰ τάχους εἰς [Ιουδαίαν “Ιρχέλαος ἀφιχνεῖται τύξρὶ τῷ 
54 M a X , , Χ í i ' 2 E , 

γαμβρῷ xoi vi ϑυγατρὶ δείσας. γίνεται δὲ βοηϑὸς αὐτοῖς μάλα 
, M. , 3 Y , 

χιρομηϑὴς xal τέχνῃ τὴν τοῦ βασιλέως ἀτιειλὴν διεχρούσατο. συμι- 
^ ^ 2 2 - - ΄ ς ? , , 

βαλὼν yao ευϑέως αὐτῷ ,-oU zoré ἔστιν ὃ αλιτήριός μου γαμ- 
» ΄ , ^ [4] -- 

βρός, ἐβόα, ποῦ δὲ τὴν zavQoxvévov ὄψομαι χεφαλήν, ἣν ταῖς 5 
ἐμαυτοῦ χερσὶν διαστιαράξω; τιροσϑήσω δὲ xal τὴν ϑυγατέρα μου 

- - , - [14 

TQ χαλῷ νυμφίῳ" xai yàg εἰ μὴ χεχοινώνηχεν TOU σχέμματος, τι 
" ^ δ 4. N 

τοιούτου γυνὴ γέγονεν, μεμίανται. ϑαυμάζω δὲ xol σὲ τὸν ἐπιβου- 
, - 2 , € , - 3 p 

λευϑέντα τῆς αἀγεξιχαχίας, εἰ ζῇ μέχρι νῦν ««λέξανδρος" ἐγὼ γὰρ 
3 , 3 ^ , c M ^ € , , 

ἡχύξιγόμην αττὸ [ατιταδοχίας ὡς τὸν μὲν εὑρήσων πάλαι δεδω- 10 

χότα δίκας, μετὰ δὲ σοῦ τιερὶ τῆς ϑυγατρὸς ἐξετάσων, ἣν ἐχείνῳ 
τὸ b] zs 

ye χερὸς τὸ σὸν ἀξίωμα βλέπων ἐνεγγύησα. γὺν δὲ περὶ ἀμφοῖν 
ἡμῖν βουλευτέον, xav ἧς maio λίαν ἢ τοῦ χολάζειν υἱὸν ἀτονώτε- 
ρος ἐπίβουλον, ἀμείψωμεν τὰς δεξιὰς xal γενώμεϑα τῆς ἀλλήλων 
2 - LA ( I 

οργῆς διάδοχοι." 13 
, , , € 

2. Tovvowg στεριχομητήσας xaízeo τταρατεταγμένον  Hocónv 
c , s , - 2] - ^ , € Duy 4 z4 

ὑπιαγεται" δίδωσι γοῦν αὐτῷ τὰς συνταχϑείσας vit Αλεξανδρου 
o1 2 - ] , , 
βίβλους ἀναγνῶναι xal xaJ ἕχαστον ἐφιστὰς xeqaAotov συνε- 

, , 3) 12) , » - , 

σχέπτετο. λαμβάνει δ᾽ ᾿Αρχέλαος ἀφορμὴν τοῦ στρατηγήματος xal 
, , ». ^ χατὰ μιχρὸν εἰς τοὺς ἐγγεγραμμένους xal Φερώραν μετήγαγεν τὰς 20 

2 , ΄ n , , 

αἰτίας. ὡς δ᾽ ἑώρα πιστεύοντα τὸν βασιλέα, ,,Ἑσχετυτέον, ἔφη, μή 
γίοτε τὸ μειράχιον ὑττὸὺ τοσούτων εἴη πονηρῶν ἐπειιβουλευόμενον, 

2 ς - 7 , ' 2 Ce 2 T. δ 
οὐχ ὑπὸ τοῦ μειρακίου σύ" καὶ γὰρ οὐχ ὁρᾶν αἰτίαν, ἐξ ἧς ἂν 

$ 499 — Ant. Iud. XVI 261. 

PAMLTRCLatHezgesippus I 40 p. 82. 

6 προσϑύσω Naber 8 γέγονε γυνὴ tr. LTRC μεμίανται, αἱ eX: e 

corr. uid. P μεμίασται M vov] vov νῦν M 10 εὑρίσων P 11 περὲ 
om. L ἣν — 12 ἐνεγγύίησα] quam tui tuaeque dignitatis contemplatione illi 
desponderam Lat — éxsivo γε πρὸς] P χἀχείνω ys πρὸσ AM zaztivo σὲ καὶ 
LTR xe ivo ct xul CO 12 ἐνεγγύησα] ἐνεγύησα L! m. 1 Lips et ut uid. R!; aut 
hoc aut ἡγγύησα reponendum 13 zc] js L λίαν πατὴρ tr. LTRO ilo 
MLTRC et Lat 14 ἐπίβουλον ἀτονωτεροσ tr. LTRC ἀμείψομεν LRO: 
permutemus LatHeg γενόμεϑα LRC! succedamus Lat γενώμεϑα — 15 διάδο- 
χοι] ego in tuo filio et tu in meo pignore ministerii mutui simus exsecutores 
Heg 16 περικομβήσασ R? παρατεταγμένον] τεταραγμένον M. pertinacem 

yo ὑπάγεται φ Ἢ LA 
Lat. 1 ὑπαγάγεται Lips 18 ἐπιστὰσ À ἐπιστὰσ PL? insistens: Lat 
19 0] δὲ ὁ LTR δ᾽ 6 C 20 μετῆγε (μετῆγεν C) τὴν αἰτίαν LTRO causas — 
contulit Lat 21 s PLTRC 22? τοσοῦτον C! 23 οὐχ δρᾶν] οὐδὲ δρᾶν 
LTRC δὃὋρᾶν] apparere Lat ἐξὶ ὑφ T 
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εἰς τηλιχοῦτον μύσος τιροέπτεσεν, ἀπολαύων μὲν ἤδη βασιλείας, 

ἐλυτίζων δὲ καὶ διαδοχήν, εἰ μή τινες ἦσαν ἀνατιείϑοντες xal τὸ 

τῆς ἡλικίας εὔχολον ἐττὶ χαχῷ μεταχειριζόμενοι. διὰ γὰρ τῶν τοι- 

ούὐτων ἐξαπατᾶσθαι μὲν ovx ἐφήβους μόνον ἀλλὰ xci γέροντας, 
5 οἴχους δὲ λαμπροτάτους xoi βασιλείας ὅλας ἀνατρέπεσϑαι."" 

9. Συνήνει τοῖς λεγομένοις Ἡρώδης, xol τὴν μὲν τιρὸς .41λέ- 504 
ξανδρον oógyQv ἐτεανίει τιρὸς ὀλίγον, τιρὸς δὲ Φερώραν παρωξύ- 
vero" τῶν γὰρ τεσσάρων βίβλων οὗτος ἣν ὑπόϑεσις. ὃς κατιδὼν 
τό τὸ τοῦ βασιλέως ὀξύρροπον χαὶ τὴν Moy chao φιλίαν map. 

10 αὐτῷ σεάντων χρατοῦσαν, ὡς οὐχ ἐνῆν εὐσχήμονι σωτηρία, τὴν δι᾿ 

ἀναιδείας ἐπορίζετο" καταλείψας γοῦν ᾿Αλέξανδρον AL 

᾿Αρχελάῳ. κχαἀκχεῖνος ovy ógav ἔφη, σῶς ἂν αὐτὸν ἐξαιτήσαιτο 505 
τοσούτοις ἐνεχόμενον ἐγχλήμασιν, ἐξ ὧν σαφῶς ἀποδείχνυται τοῦ 
βασιλέως ἐπίβουλος xal τῶν “ταρόντων τῷ μειραχίῳ xaxov αἴτιος 

15 γεγονώς, εἰ μὴ βούλεται τὸ πανοῦργον χαὶ τὰς ἀρνήσεις ἀφεὶς 
σεροσομολογῆσαι μὲν τὰ κατηγορημένα, συγγνώμην δ᾽ αἰτήσασϑαι 
παρὰ τἀδελφοῦ χαὶ φιλοῦντος" εἰς γὰρ τοῦτο σπιάντα τρόττον αὐτὸς 
συνεργήσειν. 

4. Πείϑεται Φερώρας, καὶ χατασχευάσας ἑαυτόν, ὡς ἂν οἰχτρό- 506 

20 τατος φανξδίη, μελαίνῃ ve ἐσϑῆτι xai δαχρύοις τιροστείσετει τοῖς 
ΤΙῈΟοώδου ττοσίν, ὡς πολλάχις ἔτυχεν συγγνώμης αἰτούμενος xoi 

$ 503 — Ant. Iud. XVI 266. 

PAMLTRC Lat Hegesippus I 40 p. 83. 

1 μύσος] μῖσοσ M μῖσοσ LTRC et ex corr. A scelus Lat προέπεσεν] 

προσέπεσεν MLTRO rueret Lat 2 ἐλπίζον PA διαδοχήν] PAML?Lat 
διαδοχῆσ L'TRC 3 μεταχειριζόμενοι, (C i. ras. L 4 ἐφήβους] véovo 
LTRC 7 ὑπανίει M πρὸς ὀλίγον] x«v' ὀλίγον LTRC paulatim 
LatHeg, cf. infra 8 526 8 βιβλίων LTRC ἣν ἡ ὑπόϑεσισ ΜΤ 

9 ὀξύϑοπον A 10 πάντων] in omnibus Lat ὡς — 11 ἐπορίζετο] quam 
honeste non posset, ex impudentia salutem quaesiuit Lat εὐσχήμονι PL? 

εὐσχήμονι (Ss. m. 2) Α εὐσχήμων ML'TRC σωτηρία (5. m. 2 A 1711] χατα- 
λιπὼν L. Dindorf προσέφευγεν LRC 12 ἀρχελάω προσέφυγεν tr. T 
οὐχ — ἐξαιτη σαιτο] non, inquit, uidet quo se pacto eximat Lat ἐξαιτήσωμαι 
LTR 14 ἐπίβολοσ L! 15 βούληται P βούλεται, & i. ras. A 
16 συγνώμην R δὲ LTRC 11 τοῦ ἀδελφοῦ LTR αὐτὸς] αὐτῶ 
MLTRC ei se quoque Lat 18 συνεργήσει R. 19 ξαυτὸν] αὐτὸν L! 
αὑτὸν L?R 20 ἐσθῆτι, v i. ras. L xai] cum Lat 21 ὡς] zc Niese 

ὡς — αἰτούμενος] sicut saepe meruit ueniam postulans Lat συγγνώμης] 
συγγνώμην O et ex corr. A συγνώμην 1,18, συγνώμησ 1,3 

S* 
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μιαρὸν uiv ἑαυτὸν ὁμολογῶν, δεδρακέναι γὰρ πάντα, ὅσα χατη- 
γοροῖτο, :ταραχοττὴν δὲ φρενῶν xci μανίαν ὀδυρόμενος, ἧς αἴτιον 
εἶναι τὸν ἔρωτα τῆς γυναιχὸς ἔλεγεν. “ταραστήσας δὴ κατήγορον 
xci μάρτυν ἑαυτοῦ Φερώραν ᾿,ρχέλαος οὕτως ἤδη πταρητεῖτο xoi 
τὴν Ἡρώδου χατέστελλεν ὀργὴν χρώμενος οἰχείοις ὑποδείγμασιν" 
χαὶ γὰρ αὐτὸς πολλῷ χαλεϊεώτερα :τάσχων ὑττὸ ταδελφοῦ τῆς ἀμύ- 
γης ἐπίπροσθεν τίϑεσθαι τὸ τῆς φύσεως δίχαιον" ἐν γὰρ ταῖς 

βασιλείαις ὥστεερ ἐν μεγάλοις σώμασιν ἀεί τι μέρος φλεγμαίνειν 
ὑπτὸ τοῦ βάρους. ὅττερ ἀτιοχότιτειν μὲν οὐ χρῆναι, ϑεραπεύειν δὲ 
γερᾳότερον. 

5. Πολλὰ τοιαῦτα λέγων Ἡρώδην μὲν ἐπὶ Φερώρᾳ μειλίσσεται, 
διέμενε Ó' αὐτὸς ἀγαναχτῶν πρὸς ᾿Αλέξανδρον xci τὴν ϑυγα- 
τέρα διαζεύξας ἀτιάξειν ἔφασχεν, ἕως ττεριέστησεν Ἡρώδην ἀντιτταρα- 
χαλεῖν ὑπὲρ τοῦ μειραχίου καὶ ττάλιν αὐτῷ μνηστεύεσϑαι τὴν ϑυ- 
γατέρα. σφόδρα δὲ ἀξιοτείστως ᾿“ρχέλαος ᾧ βούλεται συνοιχίζειν 
αὐτὴν ἐέτρεττεν τυλὴν 4λεξάνδρου" scegli τιλείστου γὰρ “τοιεῖσϑαι 
τηρεῖν πρὸς αὐτὸν τὰ τῆς ἐπιγαμίας δίκαια. φαμένου δὲ τοῦ 
βασιλέως δῶρον ἕξειν παρ᾽ αὐτοῦ τὸν υἱόν, εἶ μὴ λύσειξν τὸν 
γάμον, ὄντων μὲν αὐτοῖς ἤδη xal τέκνων, στεργομένης δ᾽ οὕτως 
ὑπὸ τοῦ μειραχίου τῆς γυναιχός, ἣν παραμένουσαν μὲν ἔσεσϑαι 
δυσώπημα τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπορραγεῖσαν δὲ αἰτίαν τῆς εἰς 
ἅτταντα ἀττογνώσεως" μαλαχωτέρας γὰρ γίνεσϑαι τὰς τόλμας παά- 
ϑεσιν οἰχείοις τιεριστεωμένας " χατανεύει μόλις ᾿““ρχέλαος διαλλάσ- 

$ 506 — Ant. Iud. XVI 268; ὃ 508 — Ant. Iud. XVI 263. 

PAMLTRC LatHegesippus I 40 p. 84. 

1 μιαρὸν] i. marg. μιχρὸν T γὰρ] δὲ PAM namque Lat χατηγο- 
ροῖτο] PAL? x«t | ροῖτο M. χατηγόρητο L'TRC παραχοπὴν — 93 ἔλεγεν] 
horum autem causam esse deminutionem mentis et insaniam ex mulieris amore 
conceptam Lat 3 παραστήσας — 4 ᾿Αρχέλαος] itaque postquam stetit feroras 

suimet ipse accusator ac testis, tunc eum iam archelaus Lat δὴ] δὲ LTR δὲ 

τὴν C 4 μάρτυρα ex corr. Τ᾽ αὐτοῦ L! αὑτοῦ L?TR αὐτοῦ O παρητεῖτο, 
ji.ras. A παραιτεῖτο P — 6 yàg] γὰρ καὶ A τοῦ ἀδελφοῦ LTR Τ cí9e- 
ται M 8 φλεγμαίνει (eivevi. ras. A) PAMT 11 φερώραν PAMTC 
12 διέμενε, s ante v i. ras. maiore M δὲ LTR ἀγανακτῶν) tamquam 
inezorabilis Heg ὡς ἀγαναχτῶν Destinon ϑυγατέρα - A 13 περιέστη- 

csv] περ ἔστησεν M ἔστησεν PA compulit Lat 18 ἀξιόπιστοσ C 16 ἀλε- 
ξάνδρω C 11 πρὺς αὐτὸν] inter se Lat 19 δὲ ALTR οὕτως om. 
Lat 21 ἁμαρτημάτων, ἃ uid. corr. M ἡμαρτημένων LTRO yo δυσώπημ τῶν 
ἡμαρτημένων i. marg. A 23 κατανεύει] κατανεύσασ AC χατενευσε T 
cessit Lat μόγισ LTRC διαλάσσεται AL διαλασσεταί τε, αἰ τε 
1. ras. À 
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σεταί τὲ xol διαλλάσσει τῷ νεανίσχῳ τὸν ττατέρα᾽ δεῖν μέντοι 
, , 2 M - , ^ - 

“τάντως ἔφη níuzew αὐτὸν εἰς Ῥώμην Καίσαρι διαλεξόμεγνον᾽ 
, 2 , ἤ 

γεγραφέναι γὰρ αὑτὸς ἐχείνῳ πιερὶ τιάντων. 
2 ' ^ 3 2 , , N23 € ^ , A] 2 , 

6. Τὸ μὲν ovv 4oycAaov στρατήγημα, δι οὗ τὸν γαμβρὸν épov- 
5 E ' 4^ " 5 ^ 

σατο, πέρας εἶχεν, μετὰ δὲ τὰς διαλλαγὰς ἐν εὐωχίαις καὶ φιλο- 
- Ji , TJ P ^ €4 ^V Y J , 

φρονήσεσιν διῆγον. ἀτειόντα δ᾽ αὐτὸν Ἡρώδης δωρεῖται ταλάντων 
Ox , , - , - Y ^ ' 2 ^ 

ἑβδομήχοντα δώροις ϑρόνῳ τὲ χρυσῷ διαλέϑῳ χαὶ εὐνούχοις καὶ 
, AV e ἘΞ " - 7? L γπεαλλακχίδι, ἥτις ἐχαλεῖτο Παννυχίς, τῶν ve φίλων ἐτίμησεν κατ 

) ͵ , εν m or 

αξέαν ἕχαστον. ὁμοίως τε xai oi συγγενεῖς τυροστάξαντος τοῦ βασι- 
? r , 2 , - S» , "n c ΄ 
λέως zt&vreg ᾿Αρχελάῳ δῶρα Aauzoa ἔδοσαν, zooczéuq i ve υὑτιῦ 

€ , Ἢ - Y € c 2 / 
τὸ Ἡρώδου xol τῶν δυνατῶν ἕως Αντιοχείας. 

2 BJ y 2 , , ^ 3 ^ 

XXVI. 1. Mer ov πολὺ δὲ εἰς τὴν Ιουδαίαν παρέβαλεν ἀνὴρ 
€ 2 , , Y c ) , ' 

c0ÀD τῶν ᾿Αρχελάου στρατηγημάτων δυνατώτερος, ὃς ov μόνον vac 
2 , , ) . ^ 3x, 2. Δ. KS 

bz ἐχείνου “τολιτευϑείσας .λεξάνδρῳ διαλλαγὰς ἀνέτρεψεν, ἀλλὰ 
2 2 » , j 5 2 ἡ“ 

καὶ αττωλείας αἴτιος αὐτῷ χατέστη. γένος ἣν “Δάχων, Εὑρυχλῆς 
, , ; ; DN 2 

τοὔνομα, πόϑῳ χρημάτων elg τὴν βασιλείαν εἰσφϑαρείς" ov γὰρ 
» - ἢ 2 - τε jn € 7 
ἀντεῖχεν ἔτι ἡ Ἑλλὰς αὐτοῦ τῇ ττολυτελείᾳς. λαμπρὰ ὃ Ἡρώδῃ 
δῶρα τιροσενεγχὼν δέλεαρ ὧν ἐϑηρᾶτο xai τταραχρῆμα ττολλατυλασίω 
λαβὼν οὐδὲν ἡγεῖτο τὴ ϑαρὰν δό ἰ μὴ δι αἵ ἐ εύ- ὧν οὐδὲν ἡγεῖτο τὴν χαϑαρὰν δόσιν, εἰ μὴ δὲ αἵματος ἔμττορ 

N , ew N L 

σεται τὴν βασιλείαν. τιξριέρχεται γοῦν τὸν βασιλέα χολαχείᾳ xal 

δεινότητι λόγων xai περὶ αὐτοῦ WevÓéouv ἐγκωμίοις. ταχέως δὲ 
ς , , , ^ 

συνιδὼν τὸν Ἡρώδου τρόπον xol πάντα λέγων τὲ xal πράττων τὰ 
ς 2 - , A , , C ^ ς 

σιρὸς ἡδονὴν αὐτῷ φίλος ἕν τοῖς πρώτοις γίνεται" xol γὰρ o 

$ 510 — Ant. Iud. XVI 269; $ 513 — Ant. Iud. XVI 301. 

PAMLTRCLatHegesippus I 40 p. 85. 

1 διαλάσσει AL 4 γαμβρὸν, β i. ras. A 5 πέρας] τοῦτο πέρας 
Destinon 6 ἀπίοντα ἃ ἀπιὼν C! δὲ PLTRC 7 ἑβδομήχοντα] o0 PA 

παλακίδι A! 8 πανυχίσ Α πανυχίσϊ, 9 ἕχαστον κατ᾽ ἀξίαν tr. AMLTROC 
τεῖ δὲ LTRC 10 i marg. με € λαμπρὰ δῶρα tr. LTROC ἔδωσαν 
PA'!'R! τεῖ PAMLat δὲ LTRC 11 τε om. PA ἕως] μέχρι ΑΜ μέχρισ 
LTRC 12 παρέβαλεν, B i. ras. m. 2 1, παρενέβαλεν T παρενέβαλλεν C 
13 πολὺ] om. A πολλὺ C τῶν τοῦ ἀρχελάᾶου P 14 ἐχείνω PAMTRC 
πολιτευϑείσας] quaesitam Lat τολυπευϑείσας Destinon 15 γένος] 0c LTRC 

genere Lat genus Heg — 16 cobvoua ἃ — sig — εἰσφϑαρείς] ad regni desiderium --- 
corruptus Lat εἰσφϑαρείς] φϑαρεὶσ AMTR διαφϑαρεὶσ L προσφϑαρεὶσ C 

) ?, S σεν ' . , 
11 ἀντέχινΡ δὲ LTRC. 18 προσεγχῶν, σεν i. ras. A. πολλαπλασίονα A 
πολλα- ---- | πλασίω (erasae litt. aliquot) ΒΒ 19 ἐμπ-᾿ορεύσεται ἃ ἐμπορεύ- 

: ,ὧξ 5 
σαιτο (u i. ras. m. 2 L) LTR ἐμπορεύσετο C comparasset Lat 20 περιε- 

χεται ἢ 21 δεινότι C! 

911 

513 



517 

519 

520 

118 DE BELLO IUD. I 515—520 (XXVI 1. 2) 

βασιλεὺς διὰ τὴν πατρίδα xol πιάντες ol ττερὶ αὐτὸν ἡδέως προε- 
τίμων τὸν Στταρτιάτην. 

2. Ὁ δ᾽ ἐπεὶ τὰ σαϑρὰ τῆς οἰχίας χατέμαϑεν, τάς ve τῶν 
ἀδελφῶν διαφορὰς χαὶ ὅπως διέχειτο πρὸς ἕκαστον ὃ πατήρ, 
᾿Αντιπάτρου μὲν ξενίᾳ ττροχατείλητυτο, φιλίᾳ δὲ ᾿4λέξανδρον bzo- 
χρίνεται ψευσάμενος ἑταῖρον ἑαυτὸν εἶναι καὶ ᾿ρχελάου πάλαι" 
διὸ δὴ καὶ ταχέως ὡς δεδοχιμασμένος ἐδέχϑη, συνίστησιν δ᾽ αὐτὸν 

εὐθέως xal ᾿Αριστοβούλῳ τῷ ἀδελφῷ. πάντων δ᾽ ἀποπτειραϑεὶς 
τῶν πιρροσώτεων ἄλλον ἄλλως ὑπήει, γίνεται δὲ τεροηγουμένως μισ- 
ϑωτὸς ᾿ΑἸντιπτάτρου xol πιροδότης ᾿Αλεξάνδρου, τῷ μὲν ὀνειδίζων, 

εἰ πρεσβύτατος ὧν περιόψεται τοὺς ἐφεδρεύοντας αὐτοῦ ταῖς ἐλτείσιν, 
᾿Αλεξάνδρῳ δέ, εἰ γεγενημένος ἐκ βασιλίδος xoi βασιλίδι συνοικῶν 
ἐάσει διαδέχεσϑαι τὴν ἀρχὴν τὸν ἐξ ἰδιώτιδος, xai ταῦτα μεγίστην 
ἀφορμὴν ἔχων ᾿Αρχέλαον. ἣν δὲ πιστὸς τῷ μειραχίῳ σύμβουλος 
τὴν ᾿Αρχελάου φιλίαν πλασάμενος" διὸ μηδὲν ὑττοστελλόμενος 
᾿λέξανδρος τά τὲ xav ᾿Αντίπατρον αὐτωδύρετο τιρὸς αὐτὸν καὶ 
ὡς Ἡρώδης αὐτῶν τὴν μητέρα χτείνας οὐ “ταράδοξον εἶ καὶ αὐτοὺς 

ἀφαιρεῖται τὴν ἐχείνης βασιλείαν" ἐφ᾽ οἷς ὁ Εὐρυχλῆς οἰχτείρειν 
τε xal συναλγεῖν ὑττεχρίνετο. τὰ δ᾽ αὐτὰ xal τὸν ᾿Αριστόβουλον 
eizeiv δελεάσας xal ταῖς xarà τοῦ πατρὸς μέμιψεσιν ἐνδησάμεγος 
ἀμφοτέρους ᾧχετο φέρων ᾿Ἵντιττάτρῳ τὰ ἀπόρρητα προσετειψεύ- 
δεται δ᾽ ἐπιβουλὴν ὡς ἐνεδρευόντων αὐτὸν τῶν ἀδελφῶν xol μόνον 
ovx ἐπιφερόντων ἤδη τὰ ξίφη. λαβὼν δ᾽ ἐπὶ τούτοις χρημάτων 
πλῆϑος ἐπαινέτης ἣν ᾿Αντιπάτρου xol πρὸς τὸν πατέρα. τὸ δὲ 

ἃ 516 — Ant. Iud. XVI 302. 

PAMLTRC LatHegesippus I 41 p. $6. 

1 προσετίμων 1, 8. δὲ ΤῊ exgbexémicorrL ὃ ἀντιπότοῦ, Οὐ Αντί- 
πατρον Destinon archeíao Hegesippi codd. optimi, qui toto hoc de Eurycle loco 
Archelai nomen pro Antipatri exhibent προυχατείληπτο ex corr. T προχατεί- 

ληπτο, £L €X ἡ, ἡ i. ras. m. 2€ φιλίᾳ — ὑποκρίνεται simulata uero amicitia 
fallebat alexandrum Lat φιλεῖν Herwerden φιλίαν δὲ ᾿ἀλεξάνδρου Bekker 
ὑπεχρίνετο LTRO ὑποδύνεται Destinon 6 ἑταῖρος Bekker ξαυτὸν] αὐτὸν 
LTRO αὐτὸς Bekker — 7 ἐδείχϑη Ὁ συνίστα LTRO δ᾽ αὐτὸν] PAMLat 
δὲ ἑαυτὸν LTRC 8 δὲ LTRC 9 ἄλλον] ἄλλω LT'R ἀλλο ex corr. T 
ἄλλωσ, ὦ ex o COrT. À ὕπήξει, ἤει '. ras. A — 10 τῷ] τὸν Μ 11 αὐτοῦ] 
αὐτῶ L 12 yeyevvguévoa PMTRC — 16 χατὰ LTRO πρὸς] πρὸσ ἀντί. 
πατρον (ἀντίπατρον expunctum) Ὁ 17 zzv αὐτῶν tr. T ov] et C. 18 ἀφη- 
ρεῖται C! ὃ om. LTRC 19 δὲ LTRC 20 xai] atque ita Lat ἐνδυσά- 
μενοσ V 21 προσεπεψεύδετο LRT προσεψεύδετο C 22 δ δὲ LR δὲ 
x«i C αὐτὸν] αὐτῶ R αὐτὸν ex αὐτῶν corr. Lips 23 δὲ LTRC 
24 x«i om. MLTROLat fort. recte 
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τελευταῖον ἐργολαβήσας τὸν ᾿“Τριστοβούλου xai LAsEavÓgov ϑάνατον 
χατήγορος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸς γίνεται xal τιροσελϑὼν ἀντιδι- 
δόναι τὸ ζῆν ἔφασχεν Ἡρώδῃ τῶν εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν xal τὸ 
φῶς ἀμοιβὴν τῆς ξενίας ἀντιπιαρέχειν" τιάλαι γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν ἠκο- 
γῆσϑαι ξίφος xal τὴν ᾿Τλεξάνδρου τετονῶσϑαι δεξιάν, ἐμποδὼν δ᾽ 

αὐτὸς γεγονέναι τῷ τάχει συνεργεῖν ὑπιοχριϑείς" φάναι γὰρ τὸν 
᾿Ζ1λέξανδρον, ὡς οὐχ ἀγαπᾷ βασιλεύσας αὐτὸς Ἡρώδης ἐν ἀλλοτρίοις 
xci μετὰ τὸν τῆς μητρὸς αὐτῶν φόνον τὴν ἐχείνης ἀρχὴν στιαϑήσας, 
ἀλλ᾽ ἔτι xai νόϑον εἰσάγεται διάδοχον ᾿ΑΙντιστιάτρῳ τῷ φϑόρῳ τὴν 
γεατύπῴαν αὐτῶν βασιλείαν τιροτείνων. τιμωρήσειν ye μὴν αὐτὸς 

τοῖς Ὑρχανοῦ «ci τοῖς ΠΠαριάμμης δαίμοσιν" οὐδὲ γὰρ τιρέπιειν αὐτὸν 
διαδέξασϑαι παρὰ τοιούτου πατρὸς τὴν ἀρχὴν δίχα φόνου. τιολλὰ 
Ó' εἶναι τὰ παροξύνοντα xo9' ἡμέραν, ὥστε μηδὲ λαλιᾶς τινα 
TQÓz0» ἀσυχοφάντητον χαταλελεῖφϑαι" ττερὶ μὲν γὰρ εὐγενείας 
ἑτέρων μνείας γενομένης αὐτὸς ἀλόγως ὑβρίζεσϑαι, τοῦ πεατρὸς 
λέγοντος ,,() μόνος εὐγενὴς ᾿“4λέξανδρος καὶ τὸν πτατέρα δι᾿ ἀγένειαν 
ἀδοξῶν ** χατὰ δὲ τὰς ϑήρας προσχρούειν μὲν Ow Ov, ἐπαινέσας 
δὲ σεροσαχούειν εἴρων. τιανταχοῦ δ᾽ ἀμείλιχεον εὑρίσκειν τὸν σία- 
τέρα xol μόνῳ φιλόστοργον vvuvavoQ, δι᾿ ὃν ἡδέως xol τεϑνήξε- 
σϑαι μὴ κρατήσας τῆς ἐπιβουλῆς. χτείναντι δὲ εἶναι σωτηρίας 
ἀφορμὴν πρῶτον μὲν ᾿ἀρχέλαον ὄντα χηδεστήν, τιρὸς ὃν διαφεύ- 
ξεσϑαι ῥᾳδίως, ἔπειτα Καίσαρα μέχρι νῦν ἀγνοοῦντα τὸν Ἡρώδου 
τρόπον" οὐ γὰρ ὡς τιρότερον αὐτῷ τιαραστήσεσϑαι τιξεφριχὼς τὸν 
ἐφεστῶτα ττατέρα οὐδὲ φϑέγξεσϑαι περὶ τῶν ἑαυτοῦ μόνον ἐγχλη- 
μάτων, ἀλλὰ πρῶτον μὲν χηρύξειν τὰς τοῦ ἔϑνους συμφορὰς xoi 

τοὺς μέχρι ψυχῆς φορολογουμένους, ἔπειτ᾽ εἰς οἵας τρυφὰς καὶ 

$ 520 — Ant. Iud. XVI 307. 

PAMLTRCLat Hegesippus I 41 p. 88. 
2 αὐτῶν] ipse Lat ἐπὶ τοῦ πατρὸς om. Lat 5 ἐμποδὼν] ἐμπόδιον 

LTR δὲ LTRC 6 τάχει] sceleri tanto (celeritati Destinon) Lat 1 ovx 

ἀγαπᾷ] non bene secum (herodem) actum putare Lat — 8 αὐτῶν] αὐτὸν P 
σπαϑίσασ PLR et ex corr. A 9 εἰσάγει LTR. εἰσαγάγει C 10 αὐτὸς] 
αὐτὸν MLTRC 11 x«i τοῖς] καὶ τῆσ AM χαὶ LTRC μαριάμησ M 
18 δὲ LTRC — oore] quia (nihil) sibi Lat, unde ᾧ ye Destinon 14 τόπον M 
μὲν om. P — 15 ἑταίρων PA — &-2ó0yoc L 16 διὰ LTRC δι᾽ εὐγένειαν 
Naber 11 προσχρούει L' 18 δὲ LTRC εὑρίσκει L 19 0v] ὧν € (ob) 
quae Lat ὃ Destinon . τεϑνήξασϑαι L 20 ἐπιβολῆς Destinon 21 διαφεύ- 
ξεσϑαι, £0 ex oc corr. Lips 22 τὸν] τὴν Li 24 ἐ] ἐφεστῶτα P φϑέγ- 
ξεσϑαι] Bekker φϑέγξασϑαι codd. locuturum Lat αὐτοῦ L'TRC μόνον 
ex μόνων corr. A 20 ἔπειτ᾽, vi ras. A ἔπειϑ᾽ PM ἔπειτα LTRC τρο- 
φὰσ L'TRC 
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σιράξεις τὰ δι᾿ αἵματος πορισϑέντα χρήματα ἀνηλώϑη, τούς τε 
ἐξ ἡμῶν ττλουτήσαντας οἷοι, xci τὰς ϑεραπευϑείσας πόλεις ἐτεὶ 

τίσιν. ζητήσειν δὲ xol τὸν zazov ἐχεῖ xol τὴν μητέρα xol τὰ 
τῆς βασιλείας μίση τιάντα χηρύξειν, ἐφ᾽ οἷς οὐ χριϑήσεσϑαι ττατρο- 
χτόγνος. 

8. Τοιαῦτα κατ᾽ ᾿αλεξανδρου τερατευσάμενος Εὐρυχλῆς ἐτπτήνει 
γολλὰ τὸν ᾿ΑΙἸντίπτατρον, ὡς ἄρα μόνος τὸ εἴη φιλοτιάτωρ xal διὰ 
τοῦτο μέχρι viv τῆς ἐτειβουλῆς ἐμπόδιος. μήτεω δὲ χαλῶς él τοῖς 
γρώτοις ὃ βασιλεὺς κατεσταλμένος εἰς ἀνήχεστον ὀργὴν ἐξαγριοῦται. 
χαὶ ττάλιν λαβὼν χαιρὸν ᾿4ντίττατρος ἑτέρους χατὰ τῶν ἀδελφῶν 
ὑχεέττεμτεεν χατηγόρους λέγειν, ὅτι ἸΙουχούνδῳ xoi Τυράννῳ λάϑρα 
διαλέγοιντο τοῖς ἱπυχιάρχοις μέν ποτὲ τοῦ βασιλέως γενομένοις, 

τότε δ᾽ ἔχ τινων προσχρουσμάτων ἀττοπεπτωχόσι τῆς τάξεως. ἐφ᾽ 
οἷς Ηρώδης ὑτιεραγαναχτήσας εὐθέως ἐβασάνισεν τοὺς ἄνδρας. ἀλλ᾽ 
οἱ μὲν οὐδὲν τῶν διαβληϑέντων ὡμολόγουν, τεροεχομίσϑη δέ τις τερὸς 
τὸν ᾿“λεξανδρείου φρούραρχον ἐπιστολὴ παρὰ ᾿Αλεξάνδρου σιαρα- 
χαλοῦντος, ἵνα αὐτὸν δέξηται τῷ φρουρίῳ μετὰ ᾿Αριστοβούλου τοῦ 
ἀδελφοῦ χτείναντα τὸν ττατέρα, xci παράσχῃ τοῖς ὕτιλοις χρήσασϑαι 
xal ταῖς ἄλλαις ἀφορμαῖς. ταύτην «“λέξανδρος μὲν ἔλεγεν τέχνασμα 
εἶναι Διοφάντου" γραμματεὺς δ᾽ ἣν ὃ Διόφαντος τοῦ βασιλέως, 
τολμηρὸς ἀνὴρ xal δεινὸς μιμήσασϑαι πάσης χειρὸς γράμματα" 

8 527 — Ant. Iud. XVI 313. 

PAMLTRCLatHegesippus I 41 p. 88. 

1 ἀναλωϑείη LTRC 2 ἐπὶ τίσιν] ἐπιστήσειν PAM qua (ue) causa 
Lat 3 ζητήσειν — μητέρα] ibi autem. quaesiturum et aui et matris necem Lat 
repetiturum se ab inferis auum matrisque acerbissimam necem (demonstraturum) 
Heg ἐχεῖ] ἐχείνου PAML? 6 χατὰ LTRC ὃ εὐρυχλῆσ (εὑρ-1) LTRC 

8 ἐμπόδιον LTRC 9 ó βασιλεὺσ ἐπὶ voto. πρώτοισ tr. LTRC 10 χαιρὸ»)] 
hoc tempus Lat ᾿Αντίπατρος] archelaus Heg 11 Τυράννῳ] PALatHeg 
τυραννίω MLTRC; cf. Antig. XVI 314 12 ἱππάρχοις] 6x&ozow Α ἱππάρχαισ 
LRC 13 δὲ L et m. 1 Lips ἔχ τινων] ἔχτεινον C προσχρουμάτων 
C et ex corr. T ἀποπεπτοχόσι C! ἐφ᾽ οἷς] εὐϑὺσ Ρ 14 εὐθέως om. P 
ἐ- βασάνισε R 15 προσεχομίσϑη PAMTO oblata Lat prolata Heg 16 τις 
πρὸς] quaedam uelut ad Lat ᾿Αλεξανδρείου] Destinon ex Lat ἀλεξάνδρου 
PA ἡἠρώδου MLVRC castelli alezandrii Lat, cf. Ant. Iud. XVI 317 17 τῷ 
φρουρίῳ] τοῦ φρουρίου PAM, om. Lat, spurium putat Destinon, qui τοῦ φρου- 
olov olim u. 16 post "AAz&avóos(ov extitisse putat; sed uide Ant. Iud. XVI 317 
18 χτείναντας uertit Lat παράσχη, ἢ ex or corr. A χρήσασϑαι τοῖσ 
δπλοισ itr. P 19 ἀλέξεδροσ A εἶναι ἔλεγεν τέχνασμα tr. PAM; εἶναι 
spurium putat Destinon ἤλεγχε ex ἔλεγε corr. R 20 δ᾽ ἦν] δὲ ἦν 
ALR δὲ T 
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z0ÀÀà γοῦν παραχαράξας τελευταῖον ἐπὶ τούτῳ [χαὶ] χτείνεται. 
2 M ^ , € /^v ) 5 » m 2 

βασανίσας δὲ τὸν φρούραρχον “Πρώδης οὐδὲν ἤχουσὲν οὐδὲ σίαρ 

ἐχείνου τῶν διαβεβλημένων. 
2 ᾿ ' ^7 , 2 τ ^ 

4. ᾿Αλλὰ καίτοι τοὺς ἐλέγχους εὑρίσκων ἀσϑεγνεῖς τοὺς υἱοὺς 

ἐχέλευσεν τηρεῖν, ἔτι μέντοι λελυμένους, τὸν δὲ λυμεῶνα τῆς οἰχίας 
' V ' C/^ - J432? , - ^ 2 , 

xai δραματουργὸν 020v τοῦ μύσους Εὐρυχλέα σωτῆρα xal εὐεργέτην 
- , »ϑ , c Y M ) 0^ , 

χαλῶν σπεντήχοντα δωρεῖται ταλάντοις. ὃ δὲ τὴν ἀαχριβὴ φήμην 
€—À ^ ) ,“- 1-5 4; , 

φϑάσας εἰς Καππαδοκίαν ἀργυρίζεται xai τεαρὰ “Ιρχελάου, τολμή- 
- c 1 4 , Ὁ ν s] £^. TOf ) 

σας eizteiv ὅτι xal διαλλάξειεν “Ποώδην ““λεξάνδρῳ. διάρας Ó εἰς 
. C43 "S ΡΞ E - cs ) 4 . Zo» 2 T 

τὴν λλάδα τοῖς ἔχ xaxov χτηϑεῖσιν εἰς ὅμοια χατεχρήσατο" δὶς 
τω Η͂ - , - ' 

γοῦν ἐτεὶ Καίσαρος χατηγορηϑεὶς ἐπὶ τῷ στάσεως ἐμτυλῆσαι τὴν 
2 D V ^ , b E [74 

vyatav xal τεεριδύειν τὰς τιόλεις φυγαδεύδξται. χαχεῖνγον μὲν οὑτως 
2 ^, , NJ 3 ^^5 - 

ἡ .Αλεξανδρου xol .ριστοβούλου τιοινὴ τυεριῆλϑεν. 
- Qo - 

5. "᾿Αξιον δὲ ἀντιϑεῖναι τὸν Κῷον Εὐάρεστον τῷ Σιταρτιάτῃ" 
M ' τ B P] L , , 2 LÍ , SS ' ^ 

χαὶ yàg οὗτος ὧν ἐν τοῖς μάλιστα φίλοις .λεξανδρῳ xai κατὰ τὸν 
2 ^ 2 μι ' 2 ν᾽ ΄ Q , - “- ^ 

αὐτὸν EvgvxAei χαιρὸν ἐπιδημήσας τουνϑανομένῳ τῷ. βασιλεῖ zcegl 
€ RT , [27 Y 2 , - 

ὧν ἐχεῖνος διέβαλλεν ὄρχοις τὸ μηδὲν ἀχηχοέναι τῶν μειραχίων 
Ἢ 2 , , L 2 n . , ' 5 

ἐπιστώσατο. οὐ μὴν ὠνησέν γέ τι τοὺς ἀϑλίους" μόνων γὰρ ἢν 
€ ^ 3 , , 2) - 

ταν χαχῶν ἀχροατὴς ἑτοιμότατος “Πρώδης xal χεχαρισμένος αὑτῷ 
- € - 

σᾶς 0 συμτειστεύων xal συναγαναχτῶν. 
Ὁ ? ) - SN GA M 2 » , 

XXVII. 1. Παρώξυνεν ὃ αὐτοῦ xal Σαλώμη τὴν ἑτεὶ τοῖς τέχγοις 
2 , z , ^ 7, ΤῈ: , Οὐ. , 

ὠμότητα ταύτην γὰρ συνδήσασϑαι τοῖς χινδύνοις 0 zdouovo(lovAoc 
ϑέλων οὖσαν éxvgàv xol τηϑίδα, διαγοέμιτεεται σώζειν ἑαυτὴν sag- 

8 529 — Ant. Iud. XVI 319; $ ὅ80 — Ant. Iud. XVI 309; 8 534 — Ant. 
Iud. XVI 322. 

PAMLTRC LatHegesippus I 41 p. 88. 

1 χαὶ om. PAMLat χτείνεται ἐπὶ τούτω ir. À ἐπὶ] ab Lat 
2 φρούαρχον R 5 ἐχέλευε (s finale i. ras. maiore A) AM — 6 μύσουσ, v ex 

(corr. A. εὐρυχλέα. A. 1 πεντήκοντα] ἐντήχοντα C! ὃ δὲ — 9 "AAs&av- 
ὅρῳ] ille autem prius quam certum fama nuntiaret. ad. archelaum properat 
aususque dicere, quod herodem reconciliasset alexandro, ab illo quoque pecunias 
capit Lat 9 xai om. ἃ διαλάξειεν Αἴ δὲ LTRC 10 2x] ἐκ τῶν 

(τῶν s. man. recens) T δὲς γοῦν] postremo Lat 18 ἀριστοβούλου καὶ ἀλε- 
ξάνδρου tr. LTRC 14 τὸν] τῶ P χῶιον R Εὐάρεστον] PAML? z- 
ἄρετον T et ut uid. 1,1 εὐώρατον RC et i. marg. T et Ant. Iud. XVI 312 euaristum 
Lat 15 οὗτοσ corr. ex οὕτωσ Α ovtoo L φίλος Niese τὸν αὐτὸν] 

ἢ 2 - 2 τ z τὸν αὐτὸν [τὸν P αὐτὸν τὸν α 16 εὐρυχλῆ PA εὕρυχλεῖ 1 11 ὧν] o A 
τὸ om. LTRC τῶν] παρὰ τῶν MLTRC 18 μόνον PTC solis Lat 19 ἕτοι- 
μότατος om. L fort. recte ὁ ἡρώδησ, 20 πᾶς om. CO 21 i. marg. με € 
δὲ LTRC 23 ἐχυρὰν PAML τιτϑίδα T ξαυτὴν] αὐτὴν L'R αὖ- 
τὴν TC 
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auvOv* τταρεσχευάσϑαι γὰρ βασιλέα χτείνειν αὐτὴν διαβληϑεῖσαν 
ἐφ᾽ οἷς καὶ τερότερον, ὅτι Συλλαίῳ τῷ "doof γήμασθαι σπουδά- 
ζουσα λάϑρα τὰ τοῦ βασιλέως ἀττόρρητα διαγγέλλοι πρὸς αὐτὸν 
ἐχϑρὸν ὄντα. τοῦτο δ᾽ ὥσττερ τελευταία ϑύελλα χειμαζομένους 
τοὺς γνεανίσχους ἐπτεβάπτισεν" ἢ γὰρ Σαλώμη δραμοῦσα τιρὸς βασι- 
λέα τὴν σταραίνεσιν ἐμήνυσεν. χαἀχεῖνος οὐχέτι χαρτερήσας δεσμεῖ 
μὲν ἀμφοτέρους τοὺς υἱεῖς χαὶ διεχώρισεν az ἀλλήλων, πέμπει δὲ 
πρὸς Καίσαρα διὰ τάχους Οὐολούμνιόν τε τὸν στρατοπεδάρχην xci 
τῶν φίλων "OÀvuzov ἐγγράφους τὰς μηνύσεις φέροντας. οἱ δ᾽ ὡς 

Ψ c , , 2 , N 2 ' - , , 

εἷς Ρώμην τελεύσαντες ἀπέδοσαν τὰ c0 τοῦ βασιλέως γράμματα,. 
joa uiv ἠχϑέσϑη Koi ἐπὶ voi σ᾽ D μὴν ᾧ σφόδρα μὲν ηχϑέσϑη Καῖσαρ ἐπὶ τοῖς νεανίσχοις, οὐ μὴν ᾧετο 

- 2 , * , N - - h J 
δεῖν ἀφελέσθαι τὸν πατέρα τὴν zegl τῶν viov ἐξουσίαν. avrt- 

, - SUN , 5 ΄ ^ 

γράφει γοῦν χύριον μὲν αὐτὸν χαϑιστάς, ev μέντοι ποιήσειν λέγων, 
εἰ μετὰ χοιγοῦ συνεδρίου τῶν τε ἰδίων συγγενῶν xal τῶν χατὰ τὴν 

c , , A77 2v , 

&ragyíav ἡγεμόνων ἐξετάσειεν τὴν ἐπιβουλήν" xav μὲν ἐνέχωνται, 
’ ^ , 2 vu] ^ ft. 

χτείνειν, ἐὰν δὲ μόνον ὦσιν δρασμὸν βεβουλευμένοι, κολάζειν μετρι- 
(τερον. 

2. Τούτοις “Πρώδης πείϑεται, xal τταραγενόμενος εἰς Βηρυτόν, 
ἔνϑα προσέταξεν Καῖσαρ, συνῆγε τὸ δικαστήριον. τεροχαϑίζουσέν 

ς ΄ N ΒΞ ZA - 
τὲ οἱ ἡγεμόνες γραφὲν αὐτοῖς oz Καίσαρος, Σατορνῖνός τε xol 

ς Ν iu pst M t M 9 ' 3-7, οἱ τιδρὶ Πεδάνιον πρέσβεις. σὺν oic [χαὶ] Οὐολούμνιος ἐπίτρο- 

$ 531sq. — Ant. Iud. XVI 322. 332; $ 581 — Ant. Iud. XVI 356. 

PAMLTRCLatHegesippus I 41 p. $9. 

1 παρεσχευάσϑαι γὰρ] quasi rez decreuisset Lat 2 ὅτι om. L'TRC 
σπουδάζουσαν TRC 3 διαγγέλοι ῬΑΜ 4 τοῦτο — 5 ἐπεβαάπτισεν] et hoc 
fit eactremum, quo tamquam tempestate oppressi adulescentes non secus ac tur- 

bine pessumdati sunt Lat τοῦτο δ᾽ ταῦτα {ΤῊ τοῦϑ'᾽ C fort. recte — 5 ἐβάπ- 
τισεν M πρὸσ τὸν βασιλέα L 6 μηχέτει LTRC σχρατήσασ eti. marg. 
χαρτερήσασ T — 7 υἱοὺσ LTR.— διεχώρησεν P. διαχωρίζει LTRC 8 .οὐελούμ- 
γιον P ὁβελούμνιον A οὐολύμνιόν MLRC — ve om. PAM 9 ὀλύμπιον C 
xol τῶν φίλων] Destinon xai τὸν φίλον codd. e( ex amicis suis Lat ez amicis 
regis uiro Heg ἐγγράφους] ἐγγράφωσ LTRC descripta Lat δὲ LTRC 
10 post τὰ ras. 2—3 litt. (eras. fort. cz) P ἀπὸ] ex ἐπὶ corr. P, om. MC 
11 9-sr0, € ex corr. L 12 δεῖν, εἴν m. 2 i. ras. 3 litt, quarum primae, ut 
uid., fuerunt ev C περὶ] κατὰ MLTRC fort. recte 18 γοῦν οι. α 15 ἐνέ- 

χωνται, ἐν ex corr. m. 2 R ἔχωνται (o ex o corr. A) PA ἀνέχωνται L et man. 
1Lips 106 ἐὰν] ἂν LTRC χολάσειν L'TRC 18 βηρυτὸν, v ex c corr. A 
19 συνήγαγε LTRC  zoxa9éCovoiv Α προχαϑέζονταί MLTRC 20 τε oi] 
tt οἵ τε PA δὲ οἱ LTRC γραφὲν] χατὰ τὸ γραφὲν PAM αὐτοῖς om. L 
haud male τεῖ δὲ PA 21 Πεδάνιον] δαιδάνιον PA. peninius aut penaius Lat 

«cl om. PA οὐολύμνιοσ PMLRC ὃ ἐπίτροποσ MLTRC 
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, 2 - , d ^ 2^4 ἢ 

ztoc, &zt&t9' οἱ τοῦ βασιλέως συγγενεῖς χαὶ φίλοι, Σαλώμη v6 καὶ 
qQ , 9 € ἢ c de , το ον , » ; À ' 4 * À , ων» 

εἐρώρας, μεϑ' οὺς οἱ πάσης Συρίας ἄριστοι Arv «“ρχελάου τοῦ 
, - M » ' 2 2 ÓÀ*5 MJ C 1 

βασιλέως" τοῦτον γὰρ ὄντα κηδεστὴν “λεξάνδρου δι ὑποιμίας εἶχεν 
ς LA VI , ^ ζ ' ? , P] M A , 

Ἡρώδης. τούς ye μὴν υἱοὺς ov τιροήγαγεν eig τὴν δίχην μάλα 
(uv. DW , (νά 9 , ACTA 2 Q../ , 2 χιυρομηϑῶς" ἤδει γάρ, ὁτι xal μόνον ὀφϑέντες ἐλεηϑήσονται τιάντως 

y MN , , C, 2 ^ P Y 3 , 

εἰ δὲ δὴ xal λόγου μεταλάβοιεν, ῥᾳδίως -dAéSavOoov ἀτιολύσεσϑαι 
^ Sy) 3442 c ' 2 ^ ΄ ΄ NvVLS , 2 - 

τὰς αἰτίας. ἀλλ᾽ οἱ uiv ἐν Πλατάνῃ «our Σιδωνίων ἑἐφρουροῦντο. 
r M 2 c ^ ^ , j , 

3. Karaorag ὃ ὁ βασιλεὺς ὡς χυρὺς παρόντας διετείνετο 
, ν᾿ 2 - δ) 3 , 

χατηγόρει τὲ τὴν μὲν ἐπτιϑουλὴν ἀσϑενῶς ὡς ἂν ἀπορούμενος εἰς 
3.78 , ^ , , c ^ 

αὐτὴν ἐλέγχων, λοιδορίας δὲ xci σχωμματα καὶ υβρεις χαὶ τύλημμε- 
, H UA, , / 

λείας μυρίας εἰς αὑτόν, ἃ xai ϑανάτου χαλεγιώτερα τοῖς συνέδροις 
, ' Y 3 € ) M 

ἀτιέφηνεν. ἔσχεειτα μηδενὸς ἀντιλέγοντος ἑποιχτισάμενος, ὡς αὐτὸς 

ἁλίσχοιτο καὶ νιχῶν νίχην τιιχρὰν κατὰ τῶν τέχνων, ἐπηρώτα τὴν 
, , € - 2 , 

γνώμην ἑχάστου. xol πρῶτος Σατορνῖνος cmequvaro χαταχρίνειν 
- " 2 3 S: ΄ s 2 ' 5 ' 2 - 

μὲν τῶν νεανίσχων, ἀλλ οὐ ϑανατον᾽ ov γὰρ εἶναι ϑεμιτὸν αὑτῷ 
Il: , , 2 , τριῶν τταρεστώτων τέχνων ἑτέρου τέχνοις ἀπώλειαν ἐπειψηφίσασϑαι. 

, "2 2 € y , , 

σύμψηφοι Ó αὐτῷ xal οἱ δύο σπιρεσβευταὶ γίνονται, xol τούτοις 
c , 2 , J , PN - - 2) 

ἕτεροί τινὲς ἡχολουϑηῆσαν. Ουολούμνιος δὲ τῆς σχυϑρωττῆς ἀπο- 
, 9. 2 , "n - 

φάσεως ἤρξατο, καὶ uev αὐτὸν zt&vveg ϑάγατον χαταχρίνουσιν τῶν 
, ς ' 4 , CNN - c ΠῚ * ) 1 2 

μειραχίων, οἱ μὲν χολαχεύοντες, οἱ δὲ μισοῦντες Ἡρώδην xal οὐδεὶς δὲ 
2 , , cr - 3 «e. 
ἀγανάχτησιν. ἔνϑα δὴ μετέωρος ἢ τε Συρία στᾶσα xal τὸ [ovÓaixóv 
3 V Li , - , ^ 2 e € , 

ἣν ἐχδεχομένων τὸ τέλος τοῦ δράματος" οὐδεὶς μέντοι ὑπτεελάμβανεν 
5 , , Ὁ ^ € LN € PN , ^ € ^ 

ἔσεσϑαι μέχρι vexvoxvovíoc ὠμὸν .-Ηρώδην. ὁ δὲ σύρας τοὺς υἱοὺς 
) zm Y ^ L ΄ b 

εἰς Τύρον χαχεῖϑεν διατιλεύσας εἰς Καισάρειαν τρόττον ἀναιρέσεως 
τοῖς μειραχίοις ἐσχέττετο. 

$ 538 — Ant. Iud. XVI 360. 

PAMLTRCLatHegesippus I 41 p. 90. 

1 ἔπειτα LTRC 2 us9^ οὗ PM post hos Lat πάσης om. Lat 
4 vitio LTRC 5 qóg T καὶ om. A πάντως] om. PAM omni modo 
Lat 64] δεῖ P δὴ, ἢ ex « corr. A ἀποδύεσϑαι PAM ἀπολύ- εσϑαι L. delueret 
Lat " πλατάνι P platenae Lat Παλαεστῶ Ant. Iud. XVI 361 σιδο- 
viov A 8 δὲ LTRC χακαστὰσ A διετείνετο] commouebatur Lat 
10 δὲ] Bekker τε codd. vero Lat σχόμματα ALR!C 11 ἃ] &c L'TRC 
χαλεπωτέρασ L'!RC et ut uid. T 12 ἀπέφαινεν LTRC ἐπιχτισάμενοσ, τι 
ex v; corr. A. [19 νικῶν] νικώη M et ut uid. Lat, in quo est semet ipsum argui 

miserabiliter questus acerbamque uictoriam uincere tov om. LTRC χατὰ 
τῶν τέχνων cum sequentibus coniungit Lat 14 ἕχαστον LTRC χαὶὲ om. LR 
κατακρίνειν] χρίνειν A 10 ἑτέρου C! ἑτέροισ C? 11 δὲ LTRC πρε- 
σβύται ML et i. marg. T πρεσβεύται R litt. ευταὶ γίνονται i. ras. A 
18 οὐολύμνιοσ MLRC ὃ οὐολούμνιοσ αὶ 19 ϑάνατον πάντεσ ir. T 22 àx- 
δεχόμενοι Bekker 23 υἱεῖσ LTRC 
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4. Παλαιὸς δέ τις τοῦ βασιλέως στρατιώτης, ὄνομα Τίρων, 
ἔχων υἱὸν σφόδρα συνήϑη xol φίλον ᾿1λεξάνδρῳ καὶ αὐτὸς ἠγαττη- 
xoc ἰδίᾳ τὰ μειράκια, δι᾿ ὑτεερβολὴν ἀγαναχτήσεως ἔχφρων ἐγένετο, 
χαὶ τὸ uiv zoOwvov ἐβόα στεριιὼν τεετατῆσϑαι τὸ δίκαιον, ἀτεολω- 
λέναι τὴν ἀλήϑειαν, συγχεχύσϑαι τὴν φύσιν, ἀνομίας γέμειν τὸν 
βίον, χαὶ πιάνϑ᾽ ὅσα μὴ φειδομένῳ τοῦ ζὴν ὑτιηγόρευε τὸ πεάϑος. 
τέλος δὲ xai τῷ βασιλεῖ τολμήσας προσελϑεῖν ,..ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέν, 
ἔφη, χαχοδαιμογέστατος εἶναι δοχεῖς, ὅστις χατὰ τῶν φιλτάτων 
γεξίϑῃ τοῖς πτονηροτάτοις, εἴ ye Φερώρα xai Σαλώμης καταγνοὺς 
σπτολλάκις ϑάνατον σειστεύεις τούτοις χατὰ τῶν τέχγων, οἵ σε τῶν 

γνησίων περιχότιτοντες διαδόχων iv ᾿ΑἸντιπτάτρῳ χαταλείπουσι 
μόνῳ, τὸν ἑαυτοῖς εὐμεταχείριστον αἱρούμενοι βασιλέα. σχέψαι 
μέντοι γε, μή 7ίοτε χαχείνῳ γένηται μῖσος ἐν τοῖς στρατιώταις ὃ 

τῶν ἀδελφῶν ϑάνατος" οὐ γὰρ ἔστιν ὅστις οὐχ ἐλεεῖ và μειράχια, 
τῶν δὲ ἡγεμόνων xci φανερῶς ἀγαναχτοῦσιν σπτολλοί.““ ταῦϑ' ἅμα 
λέγων ὠνόμαζεν τοὺς ἀγαναχτοῦντας. ὃ δὲ βασιλεὺς εὐθέως ἐχείνους 

τὲ χαὶ αὐτὸν καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ συνελάμβανεν. 

5. Ἔφ᾽ Q τῶν ix τῆς αὐλῆς τις χουρέων, Τρύφων ὄνομα, 
τεροξχηηδήσας ἔχ τινος ϑεοβλαβείας ἑαυτοῦ μηνυτὴς γίνεται. xou 

γάρ, ἔφη, Τίρων οὗτος ἀνέπειϑεν, ὅταν ϑερατιξύω τῷ ξυρῷ σε δια- 
χειρίσασϑαι, μεγάλας τέ μοι ztaQ «λεξάνδρου δωρεὰς ὑπισχνεῖτο. ^ 
ταῦτ ἀκούσας Ἡρώδης τόν τε Τίρωγα σὺν τῷ :ταιδὶ zal τὸν χουρέα 

$ 544 — Ant. Iud. XVI 375. 

1 ὀνόματι PAM. τήρων PAMTC? tyro Lat Heg; cf. Ant. Iud. XVI 375 

2 συνήϑι P ἔἕφρων R! ἐγένετο MLTRC 4 περιῶν 1,  γέμην A 
ὃ πάντα LR. φειδομένου PA! 7 προσελϑεῖν] εἰσελθεῖν M. 9 πείϑει €t 

τοῖσ πονηροτάτοισ ex rovo πονηροτάτουσ corr. L σαλώμηι, . suppletum 
uid. L 10 πιστεύει € ot — 12 βασιλέα] neque aduersus (aduertis ed. 
Basil) Aoc eos agere ut iustis successoribus destitutus cum solo remaneas anti- 

patro capi facilem regem opíantes Lat quid eos aliut agere nisi consulere uin- 
dictae, ut destitutus idoneis successoribus ad unum inclinaret ceteris infirimiorem, 

qui facile subducereiur Heg οἵ] ov Destinon sententiam interrogatiuam in- 
ducens 11 περιχόπτονται C διαδοχῶν C καταλίπουσι A 12 μόνῳ, 
tov] MLRCLat μονώτατον PAL? μόνον τὸν T ἑαυτοῖς] PAML? αὐτοῖσ L' 
evtoio TROC σχέψαι μέντοι ys] σκεψάμενοί ys L!R et i. marg. T. werum 
tamen cogita Lat 13 γένηται, € ex x corr. Α 14 cov] omnium Lat 

15 ταῦτα LLips συνελάμβανε L 18 τῶν] τὸν L 19 ϑεοβλαβείας] 

φρενοβλαβείασ MLTRC αὑτοῦ T 20 τήρων PAMTC? tyro LatHeg ἃδια- 
χειρίσασϑαι] διαχρήσασϑαι L'TRC 21 παρὰ PLTROC 22 ταῦτα LTRC 

τήρωνα PAMTC? tyronem Lat Ηορ 
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βασάνοις διήλεγχεν, xoi vov uiv ἀρνουμένων, τοῦ δὲ μηδὲν zov 
λέγοντος, στρεβλοῦν ἐχέλευσεν τὸν Τίρωνα σφοδρότερον. ὃ δ᾽ 
υἱὸς οἰχτείρας ὑπέσχετο τῷ βασιλεῖ τιάντα μηνύσειν, εἰ aol 

σαιτὸ τὸν πατέρα αὐτῷ. xaxtívov δόντος εἶτιεν, ὡς ὃ πατὴρ αὐτοῦ 
χιεισϑεὶς ᾿Αλεξάνδρῳ ϑελήσειεν αὐτὸν ἀνελεῖν. τοῦϑ᾽ οἱ μὲν εἰς 

ἀγαλλαγὴν τῆς τοῦ πατρὸς αἰχίας ττεγλάσϑαι, τινὲς δὲ ἀληϑὲς 

ἔλεγον. 
6. “Ἡρώδης ye μὴν ἐν ἐχχλησίᾳ τῶν ve ἡγεμόνων zai Τίρωνος 

χατηγορήσας τὸν λαὸν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐστρατολόγησεν᾽ αὐτόϑι γοῦν 
ἀναιροῦνται μετὰ τοῦ χουρέως ξύλοις βαλλόμενοι xal λίϑοις. σιέμινας 

δὲ χαὶ τοὺς υἱεῖς εἰς Σεβαστὴν οὖσαν οὐ χιόρρω τῆς Καισαρείας 

σιροσέταξεν ἀπιοτενῖξαι. χαὶ τελεσϑέντος αὐτῷ ταχέως τοῦ προστάγ- 
ματος τοὺς νεχροὺς εἰς ᾿α“λεξάνδρειον ἐχέλευσεν ἀναχομισϑῆναι τὸ 
φοούριον συνταφησομένους ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ μητροιάτορι. τὸ μὲν 
otv ᾿Τλεξαάνδρου καὶ ᾿4ριστοβούλου τέλος τοιοῦτον. 

XXVIII. 1.᾿“ντισπτάτρῳ δὲ ἀδήριτον ἔχοντι τὴν διαδοχὴν μῖσος μὲν 
ἀφόρητον éx τοῦ ἔϑνους ἐπεγείρεται τεάντων ἐπισταμένων, ὅτι τὰς 
διαβολὰς τοῖς ἀδελφοῖς τιάσας ἐτεισυντάξειεν οὗτος, ὑποιχούρει δὲ 

x«l δέος οὐ μέτριον αὐξανομένην ὁρῶντι τὴν τῶν ἀνῃρημένων γενεάν" 
ἦσαν γὰρ ᾿Αλεξάνδρῳ μὲν ix Γλαφύρας υἱεῖς δύο Τιγράνης xol ᾽.1λέ- 
ξανδρος, ᾿Αριστοβούλῳ δ᾽ ix Βερνίκης τῆς Σαλώμης “Ἡρώδης μὲν 
χαὶ ᾿Ζγρίπητας xol ᾿4ριστόβουλος vioí, ϑυγατέρες δὲ ἫἩρωδιὰς 
καὶ ἹΜαριάμμη. τὴν μὲν οὖν Γλαφύραν μετὰ τῆς προικὸς Ἡρώδης 
ατεἕτεεμιψεν εἰς Κατιτεαδοχίαν, ὡς ἀνεῖλεν ᾿“λέξανδρον, τὴν ᾿4ριστο- 

8 548 — Ant. Iud. XVI 389: $ 552 — Ant. Iud. XVII 1: cf. XVIII 130. 

PAMLTRCLatHegesippus I 41 p. 93. 

1 τοῦ ex τῶν corr. C 2 ἐχέλευε T τήρωνα PAMTC? tyronem 
LatHeg σφοδρώτερον A! δ᾽ δὲ LTRC twmque Lat 3 χαρίσαι ἃ 
4 χαἀχείνου δόντος] eoque relaxato Lat αὐτοῦ ex avvovo corr. L 5 ἀνε- 
Asiv, v ante ε i. ras. L τοῦτ᾽ PA! τοῦτον 1, τοῦτο TRC 8 τήρωνοσ 
PAMTC? tyrone LatHeg 9 ἐστρατολόγησεν, εν ex «v corr. A 11 ov 
om. LC 13 ἀλεξάνδριον LR 15 τοιοῦτον] τοιοῦτον ἦν (ἦν suppl. P) 

PAM et ut uid. Lat 16 uiv om. MLTRC 18 πάσας] πᾶσιν L πλέσασ 
et i. marg. πάσασ T, om. C 19 δέουσ € αὐξομένην LTRC αὐξανο- 
μένην — γενεάν] crescente subole peremptorum Lat δρῶν C 20 γλαφύ- 
oco, y uid. suppletum M λαφύρασ AC λαφυρᾶσ 1, γλαφυρᾶσ R 21 δὲ 
PLTRC βερονίχησ M. beronice LatHeg Σαλώμης] σαλώμησ ϑυγα- 
to o TC 23 μαριάμη M γλαφυρὰν LR 100050 μετὰ τῆσ προι- 
κὸσ tr. LTRC 2} ἀνέπεμψεν M ἀριστοβόλου Α aristoboli con- 
iugem Lat 
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βούλου δὲ Βερνίχην συνῴκισεν ϑείῳ πρὸς μητρὸς ᾿ντιττάτρου" τὴν 

γὰρ Σαλώμην οὐσαν διάφορον ἐξοιχειούμενος Ó “Ἀντίπατρος τοῦτον 
ἐπραγματεύσατο τὸν γάμον. περιήει, δὲ χαὶ τὸν Φερώραν. δώροις 
τε χαὶ ταῖς ἄλλαις ϑεραπείαις καὶ τοὺς Καίσαρος φίλους ovx ὀλίγα 
πέμττων ἐπὶ Ῥώμης χρήματα. οἵ γε μὴν ττερὶ Σατορνῖνον ἐν Συρίᾳ 
γειάντες ἐνετιλήσϑησαν τῶν ez αὐτοῦ δωρεῶν. ἐμισεῖτο δὲ διδοὺς 

γελεῖον, ὡς ἂν οὐχ ἐχ τοῦ μεγαλοψύχου χαριζόμενος ἀλλ᾽ ἀναλίσχων 
χατὰ δέος. συνέβαινεν δὲ τοὶς μὲν λαμβάνοντας οὐδὲν μᾶλλον 
εὔνους γίνεσϑαι, χαλεττωτέρους δ᾽ ἐχϑροὺς οἷς μὴ διδοίη. λαμτερο- 
τέρας δὲ χκαϑ' ἡμέραν ἐποιεῖτο τὰς διαδόσεις ὁρῶν τὸν βασιλέα 
σιαρ᾽ ἃς αὐτὸς ἐλπίδας εἶχεν ἐπιμελούμενον τῶν ὀρφαγῶν xal τὴν 

ἐπεὶ τοῖς ἀνῃρημένοις μετάνοιαν ἐμφαίνοντα δὶ ὧν ηλέει τοὺς ἐξ 

ἐχείνων. ' 
2. Συναγαγὼν γάρ τοτὲ Ἡρώδης συγγενεῖς ve xoi φίλους 

παραστησάμενγός τε τὰ παιδία xci δαχρύων ἐμτελήσας τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς εἶτεεν. ,,ἐμὲ τοὺς μὲν τούτων πατέρας δαίμων σχυϑρωτπτὸς 
ἀφείλετο, ταῦτα δέ μοι μετὰ τῆς φύσεως συνίστησιν ἔλεος ὀρφανίας͵ 

γειρῶμαι δ᾽, εἰ xol πατὴρ ἐγενόμην ἀτυχέστατος, τιάτεττος γοῦν 
γενέσϑαι χηδεμονιχώτερος xal μετ᾽ ἐμὲ ἡγεμόνας αὐτοῖς ἀτπτολι- 
ziv τοὺς ἐμοὶ φιλτάτους. ἐγγυῶ δὲ τὴν μὲν σήν, ὦ Φερώρα, 

$ 553 sq. — Ant. Iud. XVII 6 sq. 

PAMLTRCLatHezesippus 1 42 p. 93. 

1 δὲ] δὲ γαμετὴν Destinon ex PA (uide notam insequentem) — beronicen Lat 

συνῴχισεν] συνώκησε LR συνώχησεν (συνώκισεν ex corr. A) αὐτὴν PA — 2é&ovuov- 
μενοσῖ, τούτουϊ, 3 mesgujed περιέϑει L'TRC περιέπει Hudson τὸν om. LTRO 

φερώραα ὅ ἐπὶ Ῥωμης] εἰσ τὴν ῥώμην AMLTRC 0 ἐπλήσϑησαν LTRC in^ 
αὐτοῦ T ἐμισεῖτο δὲ] hoc autem magis inuisus erat cunctis Lat τ ἀλλὰ LTRC 
8. δὲ] δὴ LR'C ve Niese 9 δὲ LTRC διδοίη] Dindorf διδώη (διδόη M!) codd. 

λαπροτέρασ A 11 ἐπιμελόμενον C 12 ἐχφαίνοντα R ἐμφανίζοντα et 1. marg. 

ἐμφαίνοντα T συνεμφαίνοντα ed. ΡΥ. 14 zoze] τότε L!R, om. Lat φίλους] 
τοὺσ φίλουσ ALRC [8 τοῖσ ὀφϑαλμοῖσ O! 16 uiv om. Hudson πατέρας 
m. 118, πατέρασ τούτων tr. C σχυϑρωποὺσ R! 11 ἀφείλατο L'!R 
σχυϑρωπὸσ ἀφείλετο δαίμων tr. LTRC fort. recte μετα- τῆσ, eras. v L 

1808LTRC πατὴρ] zuo (h. e. πατὴρ) corr. ex 4o (μήτηρ) m. 2 Ὁ 19 γενέσϑαι 
χηδεμονικώτερος ἐρανῆναι μετριώτεροσ LTROC sim prouidentior Lat us solfi- 
cilior Heg μετ᾽ ἐμὲ ἡγεμόνας] a quibus post me regantur Lat ἡγεμόνας 

αὐτοῖς] ἡγεμόνασ αὐτοὺσ PA χκηδεμόνασ αὐτοῖσ MLTRO defensores Heg 
χαταλιπεῖν PO? χαταλειπεῖν C! ad 18—20 yg πάπποσ γοῦν φανῆναι μετριώ- 
τεροσ xal μὴ ἐμὲ κηδεμόνασ (α eras. A) αὐτοῖσ καταλιπεῖν τοὺσ ἐμοὶ φιλτάτουσ 

i. marg. PA 20 δὲ] igitur Lat δὴ ex LatHeg Destinon ὦ om. L'TRC 
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ϑυγατέρα τῷ τιρεσβυτέρῳ τῶν ἀδελφῶν ᾿4λεξάνδρου παίδων, ἵνα 
ἧς αὐτῷ χηδεμὼν ἀναγχαῖος, τῷ δὲ σῷ παιδί, ᾿Αντίσατρε, τὴν 
᾿Ἱριστοβούλου ϑυγατέρα" γένοιο γὰρ ἂν οὕτω τιατὴρ τῆς ὀρφανῆς. 

καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ὁ ἐμὸς Ἡρώδης λήψεται πρὸς μητρὸς ὧν 
ἀρχιερέως ττάτιστου. τὰ μὲν οὖν ἐμὰ ταύτην ἐχέτω τὴν χρίσιν, ἣν 
διαχόψῃ μηδεὶς τῶν ἐμὲ φιλούντων" ἐπεύχομαι δὲ xol τῷ ϑεῷ 
συναρμόσαι τοὺς γάμους ἐχεὶ συμφέροντι τῆς ἐμῆς | βασιλείας χαὶ 
τῶν ἐμῶν ἐχγόνων τά τε τταιδία ταυτὶ γαληνοτέροις émióeiv ὄμμασιν 
ἢ τοὺς πατέρας αὐτῶν. “ 

3. [ἐπειδὴ] ταῦτα elzcOv ἀττεδάχρυσέν τε zal τῶν τταίδων συν- 
ἤρμοσεν τὰς δεξιάς, ἔπειτα χαταστιασάμενος ἕχαστον φιλοφρόνως 
διέλυσεν τὸ συνέδριον. ἐταχνώϑη δ᾽ εὐϑὺς ᾿Αντίπατρος χαὶ δῆλος 
ἦν ἅπασιν ὀδυνιμενος" ὑτελάμβανεν γὰρ εἶναι τιαρὰ τῷ “τατρὶ τὴν 
τῶν ὀρφανῶν τιμὴν ξαυτοὺῦ κατάλυσιν αὐϑίς v6 χενδυνεύσεϊν χιξρὶ 
τῶν ὅλων, εἰ πιρὸς ᾿Αρχελάῳ καὶ Φερώραν ὄντα τετράρχην βοηϑὸν 
ἔχοιεν οἱ -Αλεξάνδρου παῖδες. συνελογίζετο δὲ τὸ ἑαυτοῦ μῖσος χαὶ 
τὸν τῶν ὀρφανῶν ἔλεον ἐχ τοῦ ἔϑνους, 001 τε σπουδὴ ζώντων xci 
ὅση μνήμη παρὰ Ἰουδαίοις τῶν δι᾿ αὐτὸν ἀττολωλότων ἣν ἀδελφῶν. 

ἔγνω δὴ πιάντα τρότιον διαχότιτειν τὰς ἐγγύας. 
4. Καὶ τὸ μὲν ὑτειέναι ττανούργως ἔδεισε τὸν τεατέρα χαλεπὸν 

ὄντα xol τερὸς τὰς ὑποψίας χινούμενον ὀξέως, ἐτόλμησεν δὲ τεροσελ- 

8 557 — Ant. Iud. XVII 14. 

PAMLTRCLatHegesippus I 42 p. 94. 

1 ἀδελφῶν] om. LatHeg recte iudice Destinone 2 σῷ δὲ tr. LTRC 4 dóz2- 
φὴν] ἀδελφὴν δὲ MLTRC — ev] ov (ὧν C) υἱὸσ TC — 5 τὰ — zglow] et de his 
quidem hoc sit iudicium meum Lat et similiter Heg τὰ μὲν οὖν ἐμὰ] ὃ ἀγα- 
πῶν μὲν οὖν ἐμὲ LTRC κρίσιν] γνώμην LTRC 6 διακόψει PALTRC 
dirimat Lat τῶν ἐμὲ φιλούντων] ἐμὲ φιλῶν L'TRC qui me amabit Lat 

" συναρμόσασϑαι L'TRC συνομόσασϑαι i. marg. T — τοὺς] τούτουσ tovc C 
8 ἐγγόνων MLR nepotum Lat ταυτὶ ταῦτα PAM hos Lat ἐπιδεῖν] ἰδεῖν 
PAM 10 ἐπειδὴ — ἀπεδάκρυσέν] postquam haec locutus est, effleuit Lat 
ἐπειδὴ] PAM ἐπεὶ δὲ LTR ἔτι C; ἐπειδὴ fort. ex ἐπιδεῖν factum et huc de- 
latum est; ἐπεῖδε proponit Destinon cum prioribus coniungendum ἀπεδά- 

κρυσέν] ἐπεδάκρυσέ M ἐδάκρυσέ LRC 12 τὸ συνέδριον] τὸν σύλλογον LTRC 
haud male δὲ LTR 13 ὀδυνόμενοσ L ὠδυνώμενοσ ΒΞ παρὰ] καὶ παρὰ 
LRLat 14 ἑαυτοῦ! αὐτοῦ LTR — κινδυνεύειν, i. marg. yo κινδυνεύσειν R 
15 φερώρα PA! 16 τὸ] zo 9' C τὸ x«9' ed. pr. 18 αὐτὸν, ὁ ex corr. m. 
20 [9 ἐγγυάσ Ρ 20 ὑπιέναι] cod. Lugd. Bat. teste Hauerkampo ὑπεῖναι 
(v i. ras. A) PAMLTR ὑπομεῖναι C subrepere ut uid. Lat ἔδεισε! ἔδησε C 
χαλεπὸν ὄντα) χαλεπαίνοντα PAM saeuienti Lat 21 τὰς om. L ZLVOV- 

μενον] uigilantem Lat ὀξέως] εὐθέωσ LTRC acriter Lat ὀξέως εἰδώς Niese 
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» 5 7 χγτίιχοῦυ ᾿ ἴσχε "70v $c ξίωσε 5 Σ ϑὼν ἱχετεύειν ἀντιχρυς μὴ στερίσχειν αὐτὸν ἧς ἠξίωσεν τιμῆς, μηδὲ 
) P ^ 2/5 À , δύν , δὲ ΠΩΣ AP ἀλλ É »j * 

αὐτῷ μὲν ὄνομα βασιλείας, δύναμιν δὲ ὑπάρχειν ἄλλοις" ov yàg 
, - , 3 , 

χρατήσειν TOY τιραγμάτων, εἰ τυρὸς “ρχελάῳ τάπτεῳ xai Φερώραν 
y ^ c , - ^f 

κηδεστὴν ὃ .Αλεξανδρου zig προσλάβοι. χατηντιβόλει δὲ πολλῆς 

οὔσης γενεᾶς χατὰ τὸ βασίλειον μεταϑεῖναι τοὺς γάμους" ἦσαν γὰρ 
τῷ βασιλεῖ γυναῖχες μὲν ἐννέα, τέχνα δὲ ix τούτων ἕπτά, αὐτὸς 

3 EN € 3 - - 

μὲν «ΑἸντίπατρος éx “ωρίδος, Ηρώδης δ᾽ ἐκ Ἰ]αριάμμης τῆς τοῦ 
2 ΄ , 3 , 3) ^^ - 

ἀρχιερέως ϑυγατρός, Αντίπας δὲ xal MoyéAaog &x Πῆαλθϑάκχης τῆς 
΄ P] , ^ b ^ - - 7 

Σαμαρείτιδος, xal ϑυγάτηρ Ολυμτειάς, ἣν 0 ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ Ιώση- 
z] ν - (3 , L «y , 70g δἶχεν, éx δὲ τῆς “Ιεροσολυμίτιδος KLeomavoag “ΗΠρώδης xci 

p vun yr, 282 5 S — zu 

Φίλιτοττος, ἐκ δὲ Παλλάδος Φασαηλος. ἐγένοντο δ᾽ αὐτῷ χαὶ ἄλλαι 
ϑυγατέρες Ῥωξάνη τε xol Σαλώμη, ἡ μὲν ἐχ Doiopass ἢ δὲ ἐξ 

᾿βλυτίδος. δύο δ᾽ εἶχεν ἀτέχνους, ἀνεψιάν τε xoi ἀδελφιδῆν. χωρὶς 

δὲ τούτων δύο ἀδελφὰς ᾿4λεξάνδρου xoi “Ἰριστοβούλου τὰς ἕχ 
Παριάμμης. οὔσης δὲ “τολυτυροσώττου τῆς γενξᾶς ὃ ᾿ΑἸντίπτατρος 
2 - - M ΄ 

ἐδεῖτο μετατεϑῆναι τοὺς γάμους. 
- TJ ^ * 2 ' 2 -" * 

5. Χαλεγῶς δ᾽ ὃ βασιλεὺς ηγανάχτησεν χαταμαϑὼν αὑτοῦ τὸ 
' N 2 5 ,' , 2 - - ) 

γερὸς τοὺς ὀρφανοὺς ἢϑος, ἔννοιά τὲ αὐτῷ παρέστη περὶ τῶν avn- 
΄ 2 ἘΝ, , - 3 , Y LPS 

φημένων, μή ποτὲ χαχεῖνοι γένοιντο vOv ΑἸντιπάτρου διαβολῶν 
, o, PEE 2 2 , 2 

ἀγώνισμα. τότε μὲν ovv πολλὰ τιρὸς ὀργὴν ἀποχρινάμενος zt&- 
5 , 2 M 5 — S ^ 

λαύνει τὸν ᾿ΑἸντίπτατρον, αὐϑις δὲ ὑπιαχϑεὶς αὐτοῦ ταῖς χολαχείαις 
, 2 - ' ) ^^ /7 

μεϑηρμόσατο, xol αὑτῷ μὲν τὴν «“ριστοβούλου συγῴχισεν ϑυγατέρα. 
^ V M 3 - - ΄ "n 

τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ τῇ Φερώρα ϑυγατρί. 
Γ΄ , b , , , ^ , 

6. Καταμάϑοι δ᾽ ἂν τις, ὅσον ἴσχυσεν ἐν τούτοις χολαχεύων 

PAMLTRCLatHegesippus I 42 p. 95. 

1 ἠξίωσε, o 8. τι. 21 2 ὑπάρχειν] ὑπερέχειν CO 8 χρατήσει PA 
5 co] vo- LR γὰρ] γὰρ δὴ LTRO 6 μὲν i marg. supp. δ᾽ A 
τούτων] τῶν LTRC 1 Δωρίδος] doside LatHeg δὲ LTR μαριάμησ M. 

8 μαλϑάνησ PA μαλθϑαχῆσ LR martace Lat 9. σαμαρίτιδοσ Ct ἀδελφιδὸσ 
PT!R ἀδελφὸσ LOC frater Lat ^ iosippus Lat ioseppus ut uid. Heg 10 ἕερο- 
σολυμήτιδοσ L 11 δὲ LTRC ἀἄλλαι- ἡ ϑυγατέραισ ἢ 12 ῥαξώνη C 
bosamen (acc.) codd. quidam Lat φέδρασ LR 13 ᾿Ελπίδος] lopide (abl.) 
codd. aliquot Lat δὲ LTRC ἀδελφὴν PAMCLat 15 μαριάμησ M 
ὃ om. 1 "Avzízatgoc] archelaus Heg — 16 ἡδεῖτο, ἡ ex ai corr. m. 2 € 
μεταϑεῖναι M et i. marg. T — 17 δὲ LTRC 18 τοὺς om. 3 ἔννοιασ A! 
1] ὅτ 22 xol] ac primum Lat συνώχησεν (-σε R) PA!LR 24 ὅσον) 

ὅσον ἴσον ed. pr. τούτω LTRC 

[51] 
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b d ; E 3. P e ve a ) : € , " 2, - rs , A ^ 

Αἰντίπατρος, éx τοῦ Σαλώμην ἐν ὁμοίοις ἀτπτοτυχεῖν. ταύτην γὰρ 
A , 2 5. 4 M ' 4^ xs. , ^ * 

δὴ xaízeo οὖσαν ἀδελφὴν xol τιολλὰ διὰ “Μιουίας τῆς γυναιχὸς 
Καίσαρος ixevevovoav γαμηϑῆναι τῷ ᾿ραβι Συλλαίῳ, διωμόσατο 
μὲν ἐχϑροτάτην ἕξειν, εἰ μὴ παύσαιτο τῆς σπουδῆς, τὸ δὲ τελευ- 

Ξ' , ULM s - 4 , ' - " 
ταῖον ἀχουσαν Aeg τινι τῶν φίλων ovvqzioev xol τῶν ϑυγατέρων 

) - ^ - 25 ^ - C, ' B2 € , - M ^ 

αὑτῆς τὴν μὲν τῷ «Αλεξὰ παιδί, τὴν ὃ ἑτέραν τῷ πρὸς μητρὸς 
) , - ν , , € » QNA 

-vvwucargov ϑείῳ. τῶν ὃ ἐχ ϊαριάμμης ϑυγατέρων ἡ uiv ἀδελ- 
-" CIN 2 , 5 € Ν 2.κ(ἱ 4 T , ^ 

que υἱὸν Lvrímavgov εἶχεν, ἡ δὲ αδελφοῦ Φασάηλον. 
x , Y ' - ) ^ p "A 2 ΄ 

XXIX. 1. Διαχόψας δὲ τὰς τῶν ὀρφανῶν ἐλπίδας ὃ ᾿Αντί- 
' ' , 2 “ M 2 , , 

στατρος x«l πρὸς τὸ συμφέρον αὑτῷ τὰς ἐπιιγαμίας σπτοιησάμενος 
ἊΣ 3 , c - 2 , 2 p 0. J - 7 

ὡς ἐπὶ βεβαίοις uiv ὠρμει ταῖς ἑλυτίσιν, χιροσλαβὼν δὲ τῇ χαχίᾳ 
' M 2 , 2 ' ' € 5 - 2 ΄ 

τὸ zteztotOÓc ἀφόρητος rv* τὸ γὰρ πταρ ἑχαστῳ μῖσος ἀποσχευάσα- 
: , - ; ' 5 * ? , p 

σϑαι μὴ δυνάμενος &x τοῦ φοβερὸς εἰναι τὴν ἀσφάλειαν ἐτορίζετο. 
, NN , [s 2 5! € * "n E ^ , ? 

συνήργει δὲ xol Φερώρας ὡς «v này xat βασιλεῖ βεβαίῳ. γίνεται 
1 - / ' ' 4; e , 

δὲ xal γυναιχῶν σύνταγμα χατὰ τὴν αὐλήν, ὃ νεωτέρους ἐχίνησεν 
, Ξ ς ν ΄ M ' SUN ' : ^ c 2$. ΞῈ 

Joovpovc' ἢ γαρ CDU γυνὴ μετα τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς 
-- * / , ΤΥ ΤΟ ) 

γτεροσλαβοῦσα xal τὴν ΑἸντιπτάτρου μητέρα σιολλὰ μὲν ἠσέλγαινεν 
^ F^ - ^ € , , 

χατὰ τὸ βασίλειον, ἐτόλμησεν δὲ xol τοῦ βασιλέως ὑβοίσαι δύο 
" COCA EUN ͵ ΄ 2 ΕΞ , " ΄ 

ϑυγατέρας, δι ἃ δὴ μάλιστα ταύτην ἐχεῖνος τυροβέβλητο᾽ μισού- 
, AN c 2 2) - - η ἢ ΄ ΄ d - 

μεναί ye μὴν ὑπ αὑτοῦ τῶν ἄλλων ἐπεχράτουν. μόνη δὲ τῆς 

$ 566 — Ant. Iud. XVII 10; $ 567 — Ant. Iud. XVII 33. 

PAMLTRCLatHegesippus I 42 p. 96. 

1 ἐν ὁμοίοις] ἐν ὁμοίοισ οὖσαν MLTRCO in simili causa Lat — 2 δὴ om. M 

χαὶ om. € “ιουίας] λευΐασ PA ἰἐουλίασ MLTRCLat Liuiae Heg; etiam infra 
$ 041 λευΐασ in PA traditur, ut “ιβίας uel “ιουίας Iosephus dedisse uideatur. 

quamquam in Antt. semper Iulia uocatur Augusti uxor (XVI 135. XVII 10. 141. 146. 

190. XVIII 31. 33) et in bello Iud. II 167 idem nomen ab omnibus fere testibus 

traditur; quare aliquid dubii restat τῆσ χαίσαροσ γυναικὸσ tr. LTRC — 3" Aged 
arabum regi Lat διωμόσατο] non passus est sed iurauit Lat 4 ἕξειν] ἔχειν 
PAM σποδὴσ C! 5 ἀλεξᾶι, ἃ l. ras., ε suppletum uid. A a/exae Lat alexandro 

Heg συνώχησε(-σεν PA)PA!LR 6 4λεξὰ] ἀλεξάνδρου PAMLat δὲ AMLTR 
1 σπουδάσαντοσ ὡσ ἔφαμεν ἀντιπάτρου post ϑείῳ addunt PAM sine dubio spuria; 
cf. Ant. XVII 9 δὲ AMLTRC μαριάμησ M 9 ὁρ] «vov Ct 11 ὡς 
om. LTRC et fort. Lat ὡς — ἐλπίσιν] expectatione certa nitebatur Lat 
cus] ὥρμησεν Cos M) PAM προσβαλὼν Dindorf δὲ] δὴ 1, 12 παρ᾽ 
ἕχάστῳ] ἑχάστου MLTRO fort. recte 13 φοβερῶσ C ἐπωρίζετο R 
14 xai ante βασιλεῖ om. AMLTROCLat 15 γυναικῶν om. L 11 x«i om. 
LTRC εἰσέλγαινε C! 18 Pherorae filias a muliere illa iniuriam passas 

esse Ant. XVI 34 narratur 19. δ res προβέβλητο! cui rei maxime ab anti- 

patro erat obiecta Lat δι᾿ ἃ δὴ} διὰ (δια A) δὴ PA διὸ LTR δὲ ὃ C 
ταὐτην] αὐτὴν LTRC 

Iosephus VI. 9 

σι συ -l 
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ὁμονοίας αὐτῶν &vrimahoc ἦν Σαλώμη xol βασιλεῖ διέβαλλεν viv 
σύνοδον ὡς ovx ἐπε ἀγαϑῷ τῶν αὐτοῦ τιραγμάτων εἴη. γνοῦσαι δ᾽ 
ἐχεῖναι τὴν διαβολὴν xal ὡς ἀγαναχτήσειεν Ἡρώδης, τῆς uiv φα- 
vegac συνόδου xal τῶν φιλοφρονήσεων ἐπαύσαντο, τοὐναντίον δ᾽ 
bzexgívovro xal διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλας ἀχούοντος βασιλέως" 
αἷς συνυτιεχρίνετο xal ᾿Αντίστατρος ἐν τῷ φανερῷ τιροσχρούων 
Φερώρᾳ. συνουσίαι δὲ qoav αὐτῶν λάϑρα xol χῶμοι νυχτερινοί, 

τήν τε ὁμόνοιαν 7) παρατήρησις ἐπέτεινεν. ἠγνόει δὲ οὐδὲν Σαλώμη 
τῶν “τιραττομένων xol πιάντα Ἡρώδῃ διήγγελλεν. 

2. Ἐξεχαίετο δ᾽ éxeivoc εἰς ὀργὴν καὶ μάλιστα ἐτεὶ τὴν Φερώρου 

yvvaixa * ταύτην γὰρ τιλέον ἡ Σαλώμη διέβαλλεν. αϑροίσας ovv 
συνέδριον τῶν ve φίλων xal συγγενῶν ἄλλα τὲ πολλὰ τῆς av9Qo- 
ποὺ χατηγόρει xal τὴν εἰς τὰς ἑαυτοῦ ϑυγατέρας ὕβριν, ὅτι τὲ 
Φαρισαίοις μὲν χορηγήσειεν μισϑοὺς xor. αὐτοῦ xal τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῷ κατασχευάσειὲν πολέμιον ἐνδησαμένη φαρμάχοις. τελευταῖον 
δ᾽ εἰς Φερώραν ἀγεέστρεφεν τὸν λόγον, δυοῖν ϑάτερον ἑλέσϑαι λέγων, ἡ l 
ἑαυτὸν ἀδελφὸν ἢ τὴν γυναῖκα. τοῦ δὲ ϑᾶττον ἀπολείψειν τὸ em 
ἢ τὴν yvvaixa φήσαντος, οὐκ ἔχων 0 τι χρὴ ὁρᾶν μετέβαινεν ix 
᾿ἀντέπατρον, ᾧ παρήγγειλεν μήτε τῇ Φερώρα γυναιχὶ μήτε αὐτῷ 
μήτ᾽ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐχείνης διαλέγεσθαι. ὃ δὲ φανερῶς μὲν ov 
μετέβαινεν τὸ πρόσταγμα, λάϑρα δὲ διενυχτέρευεν σὺν ἐχείνοις. 
xal δεδοικὼς τὴν ἐπιτηροῦσαν Σαλώμην πιραγματεύεται διὰ τῶν 
ἐχεὶ τῆς Ἰταλίας φίλων τὴν εἰς Ῥώμην ἀτιοδημίαν αὑτῷ γραψάντων 
γὰρ ἐχείνων δεῖν AvvizavQoy διὰ τος ἘΠ χειρὸς Καίσαρα, 

δ 569 L T md XVII 38. 

PAMLTRCLat 
1 ἀντίπαλο-], ἀντίπαλον R διέβαλε T, 2. δὲ LTR 3 φανερᾶς) 

, - ^ , » , 2 ^ 

φερώρασ ἃ 4 τῆσ φιλοφρονήσεωσ C ἑπαυσατὸ ἃ δὲ LTRC 

5 ὑπεχρίναντο Δ xci om. C 7 αὐτῶν] αὐτῶ LR 9 πάντα] PAMLat 

πλεῖστα LTR πάνϑ᾽ C διήγγειλεν PA — 1007] δὲ LR et i. marg. suppl. A 
μάλιστα] μάλιστα δὲ 18, φερώρα MLTRC —11 oiv] γοῦν LRC — 13 αὐτοῦ 
LTRC 14 φαρισσαίοισ € 15 αὐτοῦ PAM ἐνδυσαμένη L φαρ- 
u&-|xow A [10 δὲ LTR. ἀπέστρεψε T ed. pr. ϑάτερον corr. ex ϑατέ- 
oow € 17 Éé«vróv] αὐτὸν LTRC; aut &«vrov τὸν scribendum aut ἀδελφὸν 
eiciendum putat Herwerden τὸ] cov MC 18 χρὴ om. L fort. recte 
μετέβαινεν) μετέβαινε μὲν Ο 19 παρήγγελλε MLTRC 20 μήτε MLTRC 
οὐ μετέβαινεν) custodiens Lat 21 μετέβαινεν] παρέβαινε cod. Med. teste 
Cardwello 22 ἐπιτηροῦσαν τὴν tr. C obseruationem (salomes) Lat — Xa«Ao- 
μην spurium uid. 23 αὐτῶ PAMLTR'!C γραψάντων — p. 131, 1 ὃ δὲ] 
ipsorum prolatis litteris ubi antipatrum aliquanto post. tempore ad. caesarem 
mitli oportere perscriberent. igitur herodes Lat 24 γὰρ etc. corrupta putat 
Destinon πεμφϑῆναι (πεφϑηναι RC) διὰ χρόνου tr. LTRC 
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ὃ δὲ oU τι μελλήσας ἐξέπεμψεν ϑερατιείαν τε λαμτιρὰν καὶ πιλεῖ- 
στα δοὺς χρήματα τήν τε διαϑήχην χομίζειν. ἐν ἡ βασιλεὺς μὲν 
2 , / , c / SIN IC c 

Avvíravoog ἐγέγρατιτο, Jdvrwuravoov δὲ Ἡρώδης διάδοχος ὃ ἐχ 
, € nd » ^ , 

Παριάμμης τῆς vov ἀρχιερέως ϑυγατρὸς γέεγογως. 
" ' ᾿ 4*4 T € » | € , ) ' 

9. ἜἜπλευσεν δὲ xol Συλλαῖος ὃ ᾿Αραψ ἐπὶ Ῥώμης, ημεληχὼς 
- 7 ͵ » ͵ 2 , 

uiv τῶν Καίσαρος τιροσταγμάτων, ἀανταγωγιούμενος δὲ τιρὸς ,Αντί- 
^ c $ , , ) ' . - 

zt«1Q0v zt6Ql ὧν δεδίχαστο Νιχολάῳ τάχιον. οὐ μιχρὸς δ᾽ αὐτῷ 

xal χιρὸς -doévav ἣν ἀγὼν τὸν ἑαυτοῦ βασιλέα" τούτου γὰρ ἄλλους 
τὸ φίλους ἀνῃρήκει xoi Σόαιμον τῶν ἐν Πέτρῳ δυνατωτάτων. ττεί- 
σας δὲ ττολλοῖς χρήμασιν Φάβατον τὸν Καίσαρος διοικητὴν ἐχρῆτο 

2 - ) ᾽. ^ , C4 γι 2 , , 

βοηϑῷ xai xa9  'HodÓov. “τλείονα δὲ δοὺς Howc0nc ἀφίστησίν ve 
^ , ) 2 - ^ , ^ " 

ἀπὸ Συλλαίου. Φάβατον xai δι᾿ αὐτοῦ τὰ χελευσϑέντα ὑττὸ Kaoí- 
, Y 2 NC UN , , 

σαρος εἰσέτεραττεν. ὃ δὲ μηδὲν ἀποδοὺς ἔτι xol κατηγόρει Φαβάτου 
^ , J * 3 , 2 - P] , ^- NGC , 

maga Καίσαρι, διοικητὴν εἶναι λέγων ov τῶν ἐχείνῳ, τῶν δὲ Hooóy 
, τ νος 9} E ) 3 L 41 JOE P, xc ^v 

συμφερόντων. ép οἷς οργισϑεὶς Φάβατος, ἣν ὃ ἔτι παρὰ Hoo 
^ ,ὔ , ^ , - 3) , 

μάλιστα τιμώμενος, γίνεται τιροδότης Συλλαίου τῶν ατιορρήτων 
cS is c ^ 3 , ] A 

τῷ ve βασιλεῖ φησιν, ὅτι Συλλαῖος διαφϑείρειεν αὐτοῦ τὸν σωμα- 
΄ , , ^ ds , , P] 

τοφύλαχα Κόρινϑον χρήμασιν, ὃν δεῖ φυλάττεσθαι. πείϑεται ὃ 
c , P Σὰ 2557 

ὁ βασιλείς" xol γὰρ τέϑραπτο μὲν ὃ Κόρινϑος ἐν τῇ βασιλείᾳ, 
, ,» 5 , , ) 5) "n » σον , 344 

γένος ὃ ἣν "4gew. συλλαμβάνει δ᾽ εὐϑέως ovx αὐτὸν μόνον ἀλλὰ 
Ε ^ EV € , 2, ς ^ 3) 2 - ' ^ , τ , χαὶ δύο ἑτέρους "΄Ἵραβας εὑρὼν ztaQ αὑτῷ, τὸν μὲν φίλον Συλλαίου 

' alf - c , 

τὸν δὲ φύλαρχον. oi δὲ βασανιζόμενοι τιεῖσαι Κόρινϑον ὡμολογη- 
COS , C 3 ) - r4 2 2 

σαν él στολλοῖς χρήμασιν Ἡρώδην ἀνελεῖν. οὗτοι μὲν ovv. ἀναχρι- 

8 573 — Ant. Iud. XVII 52. 

PAMLTRC Lat 

1 μελήσασ LT! ϑεραπείαν --- λαμπρὰν] cunctis quae usui forent 

(instructum) Lat 2. δι[ -αϑήχην P 4 μαριάμησ M τοῦ om. M 5 ῥώμην 
PA óou-(eras. o) L 6 προσταγμάτων] πραγμάτων LTR, προσταγμάτων 
i marg. T ἀγωνιούμενοσ LTRC 71 δεδίχαστο] δὲ δίχαστῶ C | ó$ LTRC 
8 αὐτοῦ LTRC 9 cozuov MLTRC et ex corr. A soemum Lat τῶν ἐν 
Πέτρα δυνατωτάτων] Niese τὸν ἐν πέτρα δυνατώτατον PALat τῶν ἐν πέτρα 
τὸν δυνατώτατον MLTRC 10 φαβάτον RC hic et infra τὸν] τὸν τοῦ L 
ἐχρῆτο, ἢ i. Τ88. m. 2 C 11 x«i om. TC ἠρώδησ, ἡ ante g corr. ex 
ov € 12 δι᾿ αὐτοῦ! per semet ipsum Lat ὑπὸ] ἀπὸ ἃ 13 ἔτι καὶ 
om. Lat χαὶ ὁ. Μ [14 παρὰ Καίσαρι πρὸσ καίσαρα LTROC ἐχείνου 
(ov uid. eras. L) LTRC ἡρωδου A 15 δὲ ΠΣ ΒΟ παρ᾽ LTRC ροβί 
Ἡρώδῃ 11 litt. eras. R 17 τῷ ve] τότε PA διαφϑείρειεν, εἰ ante ε i. 
ras. αὶ 18 δεῖ, εἴ corr. ex ; Ὁ δὲ LTR. 20 δὲ ἦν AMC δὲ εὐθέως 
LRC 21 ἑτέρους] ἑταίρουσ C 
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, ' ' L αὐ ΥΩ / 2 ΄ 

ϑέντες xol παρὰ Σατορνίνῳ τῷ διέχοντι τὴν Συρίαν ἀνετέμῳφϑησαν 

εἰς Ῥιύμην. 
^£ 2 ) , , tf 2 - - 

4. Ηρώδης δὲ οὐκ ανίει Φερώραν βιαζόμενος αἀ:ταλλαγῆναι τῆς 
' 9) $2 / ' NE 2 E. AN ͵ , 

γυναιχὸς οὐδ᾽ ἐπενόει μηχανὴν δὲ ἧς av τιμωρήσαιτο τὴν &av9go- 
DTAMN - , , c 

στον σιολλὰς τοῦ μίσους ἔχων αἰτίας, ἕως ὑττεραγαναχτήσας σὺν 
2 «€ M SUR ἡ * ^"^ ΄ Y 2 ΄ 

αὐτῇ χαὶ τὸν ἀδελφὸν ἐχβάλλει. Φερώρας δὲ ἀγαπήσας τὴν ὕβριν 
3} ,ὕ - , L € 

ἀτταλλάσσεται uiv εἰς τὴν ἑαυτοῦ τετραρχίαν ὁμόσας ὅρον ἕξειν 
ἕνα τῆς φυγῆς τὸν Ἡρώδου ϑάνατον xol μηδέποτε πρὸς ζῶντα 
ς , 3 - ^N 32 e ^ - ^ 3 * , 

ὑποστρέιμειν. éroviAdev δὲ οὐδὲ τιερὸς νοσοῦντα τὸν ἀδελφὸν χαίτοι, 
» ΄ , 3 - 

λισπταρῶς μετατιεμτιόμενον" ἐβούλετο γὰρ αὐτῷ τινας ἐντολὰς χατα- 
^ fb 2 423 2 £8 ^t. 2) 

λείψειν ὡς τεϑνηξόμενος. ἀλλ᾽ ὃ μὲν sag ἐληείδα σώζεται, uev 
2 ' b ᾿Ξ ΄ C NN Ὁ PEN , κι 

ov ττολὺ δὲ νοσεῖ Φερώρας, εὑρίσχετο δὲ “Πρώδης μετριώτερος" xal 
cr EN 1 - 2 € 

γὰρ ἤχει πρὸς αὐτὸν xol συμπαϑῶς é9eoaztevev. οὐ μὴν ὑτεερίσχυ- 
σὲν τοῦ πάϑους" μετὰ γὰρ ἡμέρας ὁλίγας ἀτεοϑνήσχει Φερώθας. 
ὃν «aéreo ἀγαπήσας ᾿Ηρώδης μέχρι τελευταίας ἡμέρας ὅμως xal 

2) 

αὐτὸν ἀνελεῖν ἐφημίσϑη φαρμάχῳ. τόν ye μὴν vexgóv eic Ἱεροσό- 
, / n C^ - , ΄ λυμα χομίσας πένϑος ve μέγιστον ὁλῳ τῷ ἔϑνει χατήγγειλεν xai 

"ἃ Ó C. M δὴ es ^4) FL ὃ ^ χηδείας ἠξίωσεν λαμπροτάτης. ἕνα μὲν δὴ τῶν .“λεξάνδρου xal 
QT M φονέων τοιοῦτον 7τεριέρχεται τέλος. 

^ 3] "n b) € 

XXX. 1. Mevéfowev δ᾽ ἐπὶ τὸν αὐθέντην Lvrímavgov ἡ 
' , 2 ^ € - L 

ποινὴ τὸν Φερώρα ϑάνατον ἀρχὴν λαβοῦσα. τῶν τούτου yaQ τινες 
7 , X - Ἄ o , ^ 3 ^ 

ατυελευϑέρων χατηφεῖς τῷ βασιλεῖ προσελθόντες τὸν ἀδελφὸν 
3 - y , , 1 -- 2 - 

αὐτοῦ διεφϑάρϑαι φαρμάχοις ἔλεγον᾽ σιροσενεγχεῖν μὲν γὰρ αὐτῷ 
A - 2 , , 2 2 / 

vL τὴν γυναῖχα τῶν οὐ συνήϑως £0xevaouévoy, φαγόντα δ᾽ εὐϑέως 

8 577 — Ant. Iud. XVII 57. 

PAMLTRCLatHegesippus I 42 p. 96. 

| ἀνεπέμφϑεισαν P 2 Ῥώμην] συρίαν δώμην (συρίαν deletum) C 
9 δὴ ὦ ἀνίει] ἀνείη P. ἀνήει LR ἀνίει — βιαζόμενος] uehementius 
imminebat Lat φερώρα PA 4 οὐδ᾽ ὃ δ᾽ P ὃ δὲ AML? οὐδὲ L'!R! xai R* ἀεὶ 
oS οὐδ᾽  — ἀνϑρωπον] aliquid enim quo mulierem plecteret excogitabat 
Lat ἂν τιμωρήσαιτο] ἀντιτιμωρήσετο P 5 ὑπεραγαναχτήσας] ὑπεραλ- 
γήσασ L'TRC supra modum indignatus Lat 6 ἀδελφὸν] ἀδελφὸν καίτοιλ 

(χαίτοιλ deletum) C (cf. u. 9Κὺ ἐχβάλει αὶ τ ἕξειν ἕνα τῆσ φυγῆσ ὅρον tr. 
LTRC 8 χαὲ οῃ. 9. ὑποστρέφειν PAM reuersurum esse Lat οὐδὲ] ov T 

10 χαταλείψειν, ψ 1. ras. Lips 12 εὑρίσκετω Ῥ εὐρίσκχεται C εὑρίοσ- 
«tto óbi.ras. A 18 xs T ἐϑεράπευσεν LTRC 14 τοῦ zx&9ovc] PAMTCLat 
to πάϑοσ LR. ἀποϑνήσχει) ϑνήσχει Lips man. 1 [18 χαὶ suppletum P 
11 χατήγγελλε T 18 λαμπροτάτησ ex λαμπρότητοσ corr. CO [9 τοιοῦτον, 
litt. οιο ex ov corr. C 20 δὲ LR. ἀντιπάτρου L! 24 δὲ LTRC δὲ αὐτὸν 
ex LatHudson 
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DE BELLO IUD. I 582—586 (XXX 1—3) 132 

εἰς τὴν γόσον χατατεσεῖν. ἀγηοχέναι τὲ τιρὸ δυοῖν ἡμερῶν τὴν 
μητέρα αὐτῆς xal τὴν ἀδελφὴν γύναιον ix τῆς ᾿ραβίας φαρμάκων 
ἔμσεειρον, ὅγίως φίλερον σχευάσῃ τῷ Φερώρᾳ, δεδωχέναι δὲ ἀντὶ 
τούτου ϑανάσιμον Συλλαίου πιραγματευσαμένου" τούτῳ γὰρ ἣν 
γνώριμον. 

2. Πληγεὶς οὖν ὃ βασιλεὺς ὑττοψίαις “τλείοσιν ϑερατταίνας 

τε χαί τινας τῶν ἐλευϑέρων ἐβασάνιζεν. ἐβόα δέ τις ἐν ταῖς 
ἀλγηδόσιν ,,ϑεὸς ὃ γῆν xal οὐρανὸν διέπττων μετέλϑοι τὴν τούτων 
ἡμῖν τῶν χαχῶν αἰτίαν, τὴν ᾿ΑἸντιπτάτρου μητέρα.“ ταύτης τῆς 
ἀρχῆς ὃ βασιλεὺς λαβόμενος ἐτεεξγει τερόσω τὴν ἀλήϑειαν. ἡ 
δὲ γυνὴ τήν ve φιλίαν τῆς Αντιπιάτρου μητρὸς στιρὸς Φερώραν xol 
τὰς ἐχείνου γυναῖχας ἐδήλου χαὶ τὰς λαϑραίας αὐτῶν συνόδους, 

ὕτι τὲ Φερώρας xal ᾿Αντίπτατρος σὺν ἐχείναις τείνοιεν ὑτιοστρέ- 
φοντὲς ἀπὸ τοῦ βασιλέως δι᾽ ὅλης νυχτὸς μηδένα μήτε οἰχέτην 
μήτε ϑεράπαιναν ἐῶντες τταρατυγχάγνειν. μία δὴ τῶν ἐλευϑέρων 
ταῦτα μηνύει. 

3. Τὰς δὲ δούλας χωρὶς ἑκάστην Ἡρώδης ἑβασάνιζεν. ἐρρήϑη 
δὲ “ταρὰ πάσαις τὰ τιροδξιρημένα σύμφωνα, xci διότι χατὰ συν- 
ϑήχην ᾿ΑἸντίπατρος μὲν εἰς Ῥώμην, Φερώρας δ᾽ ὑποχωρήσειεν εἰς 
τὴν Περαίαν" πολλάκις γὰρ αὐτοὺς διαλαλεῖν, ὡς μετ᾽ .Αλέξανδρον 

χαὶ ᾿“Τριστόβουλον ἐτε᾿ αὐτοὺς Ἡρώδης μεταβήσεται χαὶ τὰς ἑαυτῶν 
γυναῖχας. ov γὰρ φείσεσθαι μετὰ Ἰ]αριάμμην καὶ τοὺς ἐξ ἐχεί- 

$ 983 — Ant. Iud. XVII 62. 

PAMLTRC LatHegesippus I 43 p. 97. 
1 ἀγιοχεναί P. ἀγηοχέναί, «yy i. ras. angustiore À ἀγειοχέναι LR. δυεῖν 

ALTRC 2 αὐτῆς] ταύτησ ALTRO 3 φίλτρωι L! δὲ] δ᾽ A, om. M 

4 ἢν] fuisse Lat, unde εἶναι Destinon — 6 πληϑεὶσ et i. marg. πληγεὶσ T πλεί- 

ety P 9epanzlvac C 1" vaio, « ex o corr. A 8 9s0c] ὁ 9s0o P 
10 ἐπεξήει — ἀλήϑειαν] persequebatur. ulterius indaginem ueritatis Lat ἐπεξ- 
ἤει ἐπεζήτει Destinon ἀλήϑειαν] ἀλήϑειαν ἐπιζητῶν LTRC 12 A«- 
ϑραίουσ L 13 ἐχείνοισ PAC 14 ὅλησ τῆσ νυχτὸσ Α et teste Her- 

werdeno M μηδένα] καὶ μηδένα P 158 ἐόντεσ PA! μιὰ LR "m T 
11 Ἡρώδης om. M ἐβασάνισεν L ἐρρήϑη] ἐρρέϑη AM patuit (omnium 
dicta congruere) Lat εὑρέϑη Destinon 18 σύμφωνα] συμφώνωσ MLTRC 
συμφώνωσ τὰ προειρημένα (T ἘΠῚ διότι] δὴ ὅτι ex corr. À qua de causa 

Lat 19 post Ῥώμην expunctum παρείη € δὲ LTRC εἰσ τὴν περαίαν 

ὑποχωρήσειεν tr. C 20 γὰρΒ. Ρ μετὰ LTRC 21 διαβήσεται LTRC 
αὐτῶν LTRC 22 φείσεσϑαι] Bekker φείσασϑαι codd. posse parcere Lat 

μετὰ S. P μαριάμην M. μαριάμμησ T1R 
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νης ἑτέρου τινός, ὥστε ἄμεινον εἶναι φεύγειν ὡς πορρωτάτω 
τοῦ ϑηρίου. “τολλάχις δὲ ἀπττοδυρόμενον πρὸς τὴν μητέρα τὸν ᾿Αντί- 
πατρον εἰπεῖν, ὡς αὐτὸς μὲν εἴη πολιὸς ἤδη, νεάζοι δὲ xa9^ ἡμέραν 
ó πατήρ, φϑάσαι δ᾽ ἂν τάχα xol τελευτήσας τερὶν ἄρξασϑαι βασι- 
λείας ἀληϑοῦς. εἰ δὲ καί ποτε ἐχεῖνος τελευτήσειεν" πότε δ᾽ ἂν 
γένοιτο τοῦτο; ππαντάπτασιν αὐτῷ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς διαδοχῆς 
γίνεσϑαι σύντομον. ὑποβλαστάνειν δὲ τὰς τῆς ὕδρας κεφαλάς, 
τοὺς ᾿Τριστοβούλου xal ᾿“1λεξάνδρου παῖδας. ἀφῃρῆσθαι δ᾽ αὐτὸν 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς χαὶ τὴν rl τέχγοις ἐλτείδα᾽ διάδοχον γὰρ ov τῶν 
αὐτοῦ τινα παίδων μετὰ τὴν τελευτήν. ἀλλὰ τὸν ἐκ ]αριάμμης 
Ἡρώδην γεγραφέναι. χαὶ χατὰ τοῦτό γε παντάπασιν “ταραγηρᾶν 
οἰόμενον αἰτοῦ xal διαϑήχας μενεῖν κυρίας" αὐτὸν γὰρ χιρονοήσειν 
μηδένα τῆς γενεᾶς ἀπτολιτεεῖν. ὄντα ye μὴν τῶν πώτιοτε “τατέρων 
μισοτεχνότατον Τρώδην πολὺὶ μᾶλλον εἶναι μισάδελφον" δοῦναι 
γοῦν αὐτῷ πρῴην ἕχατὸν τάλαντα ἐπὶ τῷ μὴ διαλέγεσϑαι Φε- 
ρώρᾳ. τοῦ δὲ εἰτεόντος ,ví γὰρ αὐτὸν ἐβλάπτομεν ;“ ἀποχρί- 
γασϑαι τὸν ᾿ΑἸντίσχεατρον . εἴϑε στάντα ἡμᾶς ἀφελόμενος γυμνοὺς 
ἐάσειεν ζῶντας. ἀλλ᾽ ἀμήχανον ἐχφυγεῖν οὕτω φονιχὸν ϑηρίον, τεαρ᾽ 
Q μηδὲ φιλεῖν τινας ἔξεστι φανερῶς. λάϑρα γοῦν νῦν ἀλλήλοις 
σύνεσμεν, ἐξέσται δὲ φανερῶς, ἐὰν σχῶμέν τοτὲ ἀνδρῶν φρόνημα 
καὶ χεῖρας.“ 

$ 587 — Ant. Iud. XVII 66. 

PAMLTRCLatHegesippus I 43 p. 98. 

1 φυγεῖν LTRC πορωτάτω L ' oo πορρωτάτω φυγεῖν tr. LTRC 
2 τὸ ϑηρίον O fort. recte ἀπωδυρόμενον R? 3 πολιὸς] πολιὸσ 

μὲν 1, 4 δὲ LC 6 γένοιτο] γένοιται, αι i. ras. A γενέσϑαι LTRC fiet 
Lat τοῖτο] τούτω, v ex 9 corr. P 7 γενέσϑαι LTRC δὲ] vs ἃ 

8 ἀφηρεῖσϑαι ex corr. P ἀφηρῆσϑαι, ἢ i. ras. A δὲ LTRC αὐτὸς 
Naber 10 τὴν om. M éx om. LTRC μαριάμησ Μ 12 μενεῖν] Bekker 
et fort. Lat μένειν codd. χυρείασ ex corr. A αὐτὸς Niese 13 ἀπο- 
λειπεῖν R 14 πολὺ] 10440 LTRC 15 éxavor] o PA 16 τί — 18 ζῶν- 

τας] quid enim per mos laedebatur? respondisse antipatrum , utinam. cunctis 

ablatis nudos se dummodo uiuos relinqueret Lat 17 τὸν ᾿Αντίπατρον] τὸν 
ἡρώδην i. ras. m. 2 C ante z/9e aliquid excidisse putat Destinon 
z«v9^ € γυμνοὺς s. P ἐάσειεν] Dindorf ἐάσει ys PMLTRC ἐάσει A 

18 ἀλλὰ LTRC 19 μήτε PALTR viv] PAMLat, om. LTRC 
20 ἐξέσται] PAMCLat οὐχ ἕξεσται δὲ φανερώσ ἐξέσται (οὐκέξεσται δὲ φανε- 
ρῶσ expunxit man. 2) 1, οὐχέξέσται TR οὐχ ἐξέσται δὲ φανερῶσ, λάϑρα γοῦν 
ἀλλήλοισ σύνεσμεν, ἐξέσται (οὐκ suppletum deinde deletum Lips) LipsN 
ποτ € 
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4. Ταῦτ᾽ ἔλεγον αἱ βασανιζόμεναι, xai ὅτε Φερώρας βουλεύ- 
E ) 3*1 , ? T) , 

σαιτο φυγεῖν uer αὐτῶν εἰς Πέτραν. ἐπίστευσεν δ᾽ Ἡρώδης 
- x ^ , - ^ nter , 2 

χιᾶσιν τοῖς λεγομένοις ix τῶν ἑχατὸν ταλάντων" μόνῳ γὰρ «ΑΓντι- 
, E 4 e ) , T , c 

γεάτρῳ ÓLe(Aexvo τιερὶ αὐτῶν. αττοσχήτοτει Ó εἰς πρώτην 0 ϑυμὸς 
, ^ 2 , , , ^ * € 

“ωρίδα τὴν ᾿Αντιττάτρου μητέρα" χαὶ γυμνώσας αὐτὴν σιαντὸς οὗ 
ΝΕ A , ^ - v 2 , D^ d , 

δεδώρητο χόσμου, πολλῶν Ó ἣν ταλάντων, ἐχβάλλει δεύτερον. vag 
, *r LU ^ - , 2^ y ^^ , 

δὲ Φερώρου γυναῖχας az τῶν facavov ἐτημέλει διηλλαγμένος. 
, Y - ! f ' - c , , ^ 

ἐπιτόητο δὲ τῷ φόβῳ καὶ πρὸς τεᾶσαν ὑπόνοιαν ἐξερριτείζετο 7τολ- 
, - ) , ^ , ΄ , - 

λούς τε τῶν ovx αἰτίων εἷλχεν eig βασάνους δεδοιχώς, μή τινα τῶν 

αἰτίων πταραλίπῃ. 
) , ΄ 2 N v , 3 , 

9. Kav τούτῳ τρέπεται προς τὸν Σαμαρείτην -vvízmavgoy, 
c ΕἸ ’ ; n 3 «x Ci 

ὃς ἣν ἐπίτροπος ᾿ΑἸντιπεάτρου. βασανίζων δὲ αὑτὸν ἤχουσεν ὅτι 
, ' 2 , , , 

uevezéuwavo μὲν ντίχεατρος ἐξ Αἰγύπτου δηλητήριον φάρμαχον 
2 E] ) ' , - c , 3 "n ^75 * ») 2 

ἐπ᾽ αὐτὸν διά τινος τῶν ἑταίρων Αντιφίλου, λάβοι δὲ τταρ᾽ ἐχεί- 
, c A 3 , ^ , , ; , 

vov Θευδίων ὁ ϑεῖος Ἵντιττάτρου xol παραδοίη Φερώρᾳ" τούτῳ 
M 2 , ' 2 , ς ΄ 2) ya et c ἜΣ 2 

γὰρ ἐντείλασθαι τὸν Αντίτατρον Ἡρώδην ἀνελεῖν ἕως αὐτός ἐστιν 
, - ς , , . , - 

ἐν Ῥώμῃ τῆς ὑπονοίας χεχωρισμένος᾽ Φερώραν δὲ τῇ γυναιχὶ σπταρα- 
, € ^ 2 

ϑέσθαι τὸ φάρμαχον. ταύτην ὁ βασιλεὺς μετατιεμιμψάμενος αὐτίχα 
, bad € 5 c - 

τὸ ληφϑὲν ἐχέλευσεν χομίζειν. ἡ δ᾽ ἔξεισι uiv ὡς χομιοῦσα, δίτετει 
3 2 - , , ^ - - 

ὃ ἑαυτὴν ἀπὸ τοῦ τέγους τόν τε ἔλεγχον xol τὴν ἐκ τοῦ βασι- 
᾽, : , 2 [n - 

λέως αἰχίαν φϑάνουσα᾽ προνοίᾳ Ó , ὡς ἔοιχεν, Oto) μετιόντος 

$ 590 --- Ant. Iud. XVII 68. 

PAMLTRCLatHegesippus I 43 p. 99. 
αι , 

1 ταῦτα LTRC ei]- ἃ βουλεύσαιτο, αἱ i. ras. Α βουλεύσαιτο, 
εὐσαιτο ex εται corr. C 2 φεύγειν LTRC αὐτῶν] AML?TLat αὐτὸν 

PL!RC Πέτραν] περαίαν T τὴν περαίαν O petram Lat δ δὲ LTRC, 

om.À πᾶσιν ἡρώδησ tr.LTRC 38 ἑχατὸν] 9 Ῥ ἑχατῶν A!'R.— διήλεχτο L 
δὲ LTRC πρώτην] τὴν πρώτην LTRC ὅ Δωρίδα] dosidem Lat — 6 ἐδω- 
ρήσατο Τ δ᾽ ἦν] δὴ 18 δεύτερον. τὰς δὲ] δεύτερον δὲ vào MLTR 
et ut uid. Lat 7 φερώρα MLTRO ἀπὸ τῶν βασάνων s. P 
διηλλαγμένωσ PC? διηλεγμένοσ 1, διηλεγμένασ R διηλαγμένοσ C! 8 ἐξερι- 
πίζετο LRC 9 αἰτίων] iov Οἱ εἷλκεν — 10 αἰτίων i. marg. supple- 
tum A παραλίπη, ει et ἡ i. ras. ÀA παραλείπη LR 13 μεταπέμψαιτο 
LTRC ἐπ᾿ αὐτὸν φάρμακον tr. C 14 ἑταίρων, «ar i. ras. uid. M 
ἑτέρων T! ᾿Αντιφίλου] ἀντιπάτρου C 15 thesdionem Lat ϑεῖος] 
LTRCLat φίλοσ PAMHeg; cf. Ant. Iud. XVII τὸ παραδοῖ L'TRC 
tovto] τοῦτο AM 11 φερώρα PAM παραϑέσϑαι τὴ γυναικὶ tr. LTRC 
18 ταὐτην] ταύτην οὖν AMLat ὃ βασιλεὺς om. ΒΟ 19 τὸ] zal τὸ Μ 

E , s » * CN CNN δὲ LTRC ἔξεισι μὲν] ἔξεισιν LTRC 20 δὲ L αὐτὴν Δ αὐτὴν L 
«vtzv C στέγουσ ut uid. m. 1 Lips zs. P 21 φϑανουσα- Ὁ δὲ 
LTRC ϑεοῦ S. ἃ 
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"AyvisvavQov οὐχ ἐπὶ χεφαλὴν ἀλλ᾽ ἐπὶ ϑάτερα ττεσοῦσα διασώζεται. 
χομισϑεῖσαν δ᾽ αὐτὴν ὃ βασιλεὺς ἀναχτησάμενος, χεχάρωτο γὰρ 
a;z0 τοῦ πτώματος, ἠρώτα δι᾿ ἣν αἰτίαν δίψειεν ἑαυτήν, eb μὲν 
εἴποι τἀληϑές, ἀφήσειν πάσης τιμωρίας ἐπτομνύμενος, εἰ δ᾽ ὕπιο- 
στείλαιτο, δαττανήσειν αὐτῆς ἐν βασάνοις τὸ σῶμα xci μηδὲ τάφῳ 
χαταλείνψυειν. 

6. Πρὸς ταῦϑ᾽ ἣ γυνὴ μιχρὸν διαλιποῦσα ,xci τί yaQ, εἶσεξν, 
ἔτι φείδομαι τῶν ἀτιορρήτων Φερώρα τεϑνεῶτος ἢ σώζουσα τὸν 
ἀττολέσαντα πάντας ἡμᾶς rvrízovgov; ἄχουε, βασιλεῦ, καὶ μετὰ 
σοῦ ϑεὸς ὃ μάρτυς ἐμοὶ τῆς ἀληϑείας τιλανηϑῆναι μὴ δυνάμενος" 
OTt ἀποϑνήσχοντι Φερώρᾳ παρεχαϑέξου δεδαχρυμένος, τότε He 7 000- 

χαλεσάμξδνος éxeivoc x 70ÀU γξ, ἔφη, () γύγαι, τῆς εἰς ἐμαυτὸν. 

διανοίας τοῦ ἀδελφοῦ διήμαρτον, τὸν οὕτως στέργοντα μισήσας χαὶ 
χτεῖγαι βουλευσάμενος τὸν οὕτως Gv ἐμοὶ μηδὲ τεϑνεῶτίέ mo 9S 

χεόμενον. ἀλλ᾽ ἐγω μὲν ἀπέχω τῆς ἀσεβείας τὸ ἐπιτίμιον, σὺ δ᾽ 

ὃ φυλάσσεις xav. αὐτοῦ φάρμαχον vm ᾿αντιττάτρου καταλειφϑὲν 
ἡμῖν φέρε xci βλέποντός μου ταχέως ἀφάνισον, ἵνα μὴ χαὶ χαϑ' 
ἄδου φέροιμι τὸν ἀλάστορα.“ καὶ χελεύσαντος ἐχόμισα χαὶ τιλεῖστον 
μὲν εἰς τὸ zig ὁρῶντος αὐτοῦ χατεχένωσα, βραχὺ δὲ ἐμαυτῇ τερὸς 
τὰ ἄδηλα xal τὸν ἐκ σοῦ φόβον ἐτήρησα." 

7. Ταῦτ᾽ εἰποῦσα τεροχομίζει τὴν τιυξίδα “ταντάπτασιν ἔχουσαν 
τοῦ φαρμάχου βραχύ. βασιλεὺς δ᾽ ἐπὶ τὴν μητέρα τὴν ᾿ἀντιφίλου 
χαὶ τὸν ἀδελφὸν τὰς βασάνους μετέφερεν, χαχεῖνοι τὸν ᾿ΑΙἸντίφιλον 
χομίσαι τε Qt pep i χευξίδα ὡμολόγουν χαὶ λαβεῖν σεαρ᾽ 

διττῶν Ἀπὸ Tug: XVITT ΤΙ. 

PAMLTROLatHegesippus I 43 p. 100. 

2 δὲ LTRC 3 ἀπὸ] ἐκ LTRC αὑτὴν T 4 ταληϑέσ, x i. ras. (ex 9 
corr)M ἐπωμνύμενοσ A δὲ LTRC — 6 χαταλείψει»] χαταλύψειν € 
7 ταῦτα LTRC διαλιποῦσα μιχρὸν tr. LTRC 8 φείδομαι] custodio Lat 
7] ἡ € et fort. Lat; spurium uid. nisi forte quid excidit ἢ σώζουσα] serua- 
tura Lat 9 ἀπολέσαντα-, eras. o Α 10 ϑεὸς ὁ μάρτυς] ὃ ϑεὸσ 
μάρτυσ À ϑεὸσ μάρτυσ LTRC μὴ om. € 12 ἢ] ἢ PML?R ἡ ET 

ὦ om. LTRO γύναι.-- Ο 13 οὕτω LTRO.— 14 zo- A συγχεόμενοσ C 
15 δὲ LTRC 16 φυλαάττεισ ALTRO χαταληφϑὲν PA! — 17 φέρε -- ἀφα- 
γισον) affer propere meque uidente consume Lat μου i.ras. A μὴ ex uoi 

corr. € xol om. L! χκατάδου P xav! &óov A 18 φέροιμι] φέρω μου 
Destinon τρέφοιμι Naber — xoi ante χελεύσαντος om. L'TRC 19 ἐμαυτὴ P 
21 ταῦϑ᾽ P ταῦτ᾽, « finale i. ras. A ταῦτα LTRO προκχομίζει PAML?LatHeg 
προσκομίζει L'TRC 22 βραχὺ παντάπασιν ἔχουσαν τοῦ φαρμάχου tr. 
LTRC δὲ L 
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, PE y TUM PT ANE ἀδελφοῦ τὸ φάρμαχον ἔφασχον ἰατρεύοντος ἐν “λεξανδρείᾳ. | seegt- 
ἰόντες δὲ οἱ 1λεξάνδρου χαὶ ᾿“ριστοβούλου δαίμονες ἅτεαν τὸ βασί- 

λειον ἐρευνηταί τὲ xol μηνυταὶ τῶν ἀδήλων ἐγίνοντο τούς τὲ πορρω- 
τάτω τῆς ὑτεοψίας ὄντας ἔσυρον εἰς τοὺς ἐλέγχους. εὑρίσχεται γοῦν 

xai 1?) τοῦ ἀρχιερέως ϑυγάτηρ ]αριάμμη τῆς ἐπιβουλῆς συνίστωρ" 

βασανιζόμενοι γὰρ τοῦτ᾽ ἀπέδειξαν αὐτῆς οἱ ἀδελφοί. βασιλεὺς 

δὲ τῆς μητρῴας τόλμης xal τὸν υἱὸν ἠμύνατο" τὸν γοῦν ἐξ αὐτῆς 
Ἡρώδην ὄντα διάδοχον ᾿ντιτεάτρου τῆς διαϑήχης ἐξήλειψεν. 

ΧΧΧΙ. 1. Ἐπὶ τούτοις καὶ Βάϑυλλος εἰς τοὺς ἐλέγχους συνέ- 

ὅραμεν, ἡ τελευταία τιίστις τῶν “ντιτεάτρῳ βεβουλευμένων" ἦν μὲν 
γὰρ ἀπελεύϑερος αὐτοῦ, κομίζων δ᾽ ἧκεν ἄλλο δηλητήριον ἰοὺς 
ἀσπίδων χαὶ χυλοὺὶς ἑτέρων ἑρτιετῶν, ἵνα εἰ τὸ τιρῶτον ἀσϑεγήσει 
φάρμακον, τούτῳ Φερώρας μετὰ τῆς γυναικὸς ὁτυλίσαιτο χατὰ τοῦ 
βασιλέως. ττάρεργον δὲ τῆς imi τὸν σιατέρα τόλμης ἐχόμιζεν τὰς 
χατὰ τῶν ἀδελφῶν ἐσχευωρημένας ἐπιστολὰς ὑτε ᾿ΑἸντιπάτρου" 
ἦσαν γὰρ ᾿Αρχέλαος καὶ Φίλιτιτεος βασιλέως πιαῖδες ἐπὶ Ῥώμης 
γαιδευόμενοι μειράχιά τε ἤδη xal φρονήματος μεστοί. τούτους 
ἐγγαναχύτειτοντας αὐτοῦ ταῖς ἐλπίσιν αττοσχευάσασϑαι σπεύδων 

᾿Αντίπτιατρος ἃς μὲν τιλάττεται xav! αὐτῶν ἐπιστολὰς ἐξ ὀνόματος 
τῶν ἐπὶ Ῥώμης φίλων, ovg δὲ ἔπειϑεν γράψαι διαφϑείρας χρήμα- 
σιν, ὡς τιολλὰ uiv βλασφημοῖεν τὸν ττατέρα, φανερῶς δὲ AÀéSav- 
ὃρον xol ᾿ριστόβουλον ὀδύροιντο, πρὸς δὲ τὴν μετάχλησιν ἀγανα- 
χτοῖεν᾽ ἤδη δ᾽ αὐτοὺς ὃ πατὴρ μετειτέμτιετο, xol τοῦτο ἣν τὸ 
μάλιστα ταράσσον ᾿ΑΙντίτεατρον. 

$ 599 — Ant. Iud. XVII 78. 

PAMLTRCLatHegesippus I 43 p. 101. 
1 περιόντεσ L'R 3 ἐρ--νηταί K ἐρευνηταί, εὖ i. ras. Lips τε 

om.L ἐγένοντο L'R'C 5 uagitug M ΕὈ γὰρ] PALat, om. MLTRC 
τοῦτο LTRC αὐτῆς] καὶ αὐτῆσ R 8 ἐξέλειψεν Μ 10 τελευταία, & 
finale i. ras. m. 2 C ἀντιπάτρου PA! 11 ἀπελεύϑερος αὐτοῦ] αὐτοῦ 
ἀπελεύϑεροσ αὐτοῦ | óRbLTRC 12 ἑρπετῶν] ϑηρίων καὶ ἑρπετῶν TO 
(v'O εἢ εἰσ 1.1 ἀσϑενήση (η finale i. ras. P PALR' ἀσϑενήσειε Dindorf 
13 rovro L'C ωὠπλίσαιτο C 15 ἐσχαιωρημένασ AML? σκαιωρημένασ P 
ἐσχευωρημένασ, ἡ ex ἐσ corr. uid. m. 2C 16 γὰρ] om. A δὲ MLTRC 
19 ἀντίπα Πτίπατροσ P πλάτ᾽] τ΄ εται ἃ πλάσσεται L'TRO ipse finxit Lat 

€ 

20 ἐπὶ] ἀπὸ T φίλων om. LR δὲ ἔπειϑεν] δὲ πείϑει LTRC 21 βλασφη- 

μεῖεν ῬΑ βλασφημεῖεν C 22 ὀδύροιντο, . suppletum AL ὀδύροντο R δὲ] 
τε LTRC — 23 δ᾽ δὲ LTR'!C zai R? enim Lat; unde haud male γὰρ conieceris 

μετεπέπεμπτο Naber τὸ μάλιστα ταράσσων P μάλιστα τὸ ταράσσον MR? 
μάλιστα ταράσσον (o ex ὦ corr. L) LTR!C 
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2. Ἔτι δὲ xoi πρὸ τῆς ἀποδημίας ἐν Ἰουδαίᾳ μένων τοιαύτας 
xar' αὐτῶν ἐπὶ Ῥώμης ἠγόραζεν ἐτειστολὰς τιροσιών τε ὡς ἀνύτε- 
οτῦτος εἴη τῷ :τατρὶ περὶ τῶν ἀδελφῶν ἀτιελογεῖτο, τὰ μὲν ψευδῆ 
λέγων εἶναι τῶν γραφομένων, ἃ δὲ νεότητος ἁμαρτήματα. τηνικαῦτά 
γε μὴν τοῖς γράφουσιν χατὰ τῶν ἀδελφῶν πλεῖστα δοὺς χρήματα ὃ 
συμφύρειν ἐπεδιρᾶτο τὸν ἔλεγχον, ἐσθῆτας τε ττολυτελεῖς καὶ στρω- 
μνὰς ποιχίλας ἐχττώματά ve ἀργυρᾶ xal χρυσᾶ συνωγούμενος ἄλλα 
ve πολλὰ τῶν χειμηλίων, ἵνα τῷ τιλήϑει τῆς εἰς ταῦτα δατειάνης 
τοὺς εἰς ἐχεῖνα μισϑοὺς ἐγχαταγράψῃ" διαχόσια γοῦν ἀναλώματος 
ἀνήγεγχεν τάλαντα, χαὶ τούτων μεγίστη πρόφασις ἣν Y) πρὸς 10 
Συλλαῖον δίκη. πάντων δ᾽ αὐτοῦ τότε xal τῶν βραχυτέρων ἐν τῷ 
μείζονι καχῷ διαχαλυφϑέντων, 09^ αἱ μὲν βάσανοι ττᾶσαι τὴν ztavQo- 
xvovíay, αἱ δ᾽ ἐτειστολαὶ δευτέρας ἀδελφοχτονίας κεχράγεσαν, ὅμως 
οὐδεὶς τῶν εἰς Ῥώμην ἀφιχνουμένων ἀπήγγειλεν αὐτῷ τὰς ἐν Ἰουδαίᾳ 
τύχας χαίτοι μεταξὺ τῶν ἐλέγχων χαὶ τῆς ἐπανόδου διελϑόντων 15 
ἑπτὰ μηνῶν" τοσοῦτον τιρὸς αὐτὸν ix πάντων μῖσος ἣν. τάχα καὶ 
τοὺς ἀπαγγέλλειν προῃρημένους oí τῶν Mr δαίμονες aóeA- 
φῶν ἐφίμουν" γράφει γοῦν ἀττὸ Ῥώμης ἄφιξιν ἑαυτοῦ ταχεῖαν εὐαγγε- 
λιζόμενος, xal ὡς ὑπτὸ Καίσαρος μετὰ τιμῆς αττολυϑείη. 

8. Ὁ βασιλεὺς δὲ εἰς χεῖρας λαβεῖν στειεύδων τὸν iníflovAov xol 20 

δεδοικὼς μή ztove τυρογνοὺς φυλάξηται, ÓU ἐγειστολῆς ἀνϑυττεχρίνετο 

τά τὲ ἄλλα φιλοφρονούμενος xol στιεύδειν π᾿ταραχαλῶν᾽ ϑήσεσϑαι 

$ 604 — Ant. Iud. XVII $1. 

PAMLTRCLatHegesippus I 44 p. 102. 
1 μένων] constitutus Lat 2 ἐπὴ PA!MLat ἀπὸ L'TRC et ex corr. A 

προσιών τε — 3 ἀπελογεῖτο]! PAMLat et ut uid. Heg zai προσιὼν τέωσ ἀνύπ- 
οπτοσ ἣν tO πατρὶ περὶ τῶν ἀδελφῶν δὲ ἀπελογεῖτο LTRC oc] óo av A 

3 τῷ] xal vo P 4 εἶναι λέγων tr. PAM; εἶναι fort. spurium γραφέντων et 
i . marg. γραφομένων T αἹ và LTRO ὃ δοὺς] διδοὺσ 1, διαδοὺσ TRC 
6 ἔλεγχον] sumptuum indicia Lat τε om. LTRC σπολλυτελεῖσ C! στρωμνᾶσ 
PA: 7 ἀργυρὰ PA!L χρυσὰ 1, 8 τῷ] τὸ R ταῦτα] αὐτὰ C 
τῆς εἰς αὐτὰ δαπάνης iterauit C 9 ἐγχαταχρύψη LTRC celaret Lat 
10 τούτω LTR τοῦτο O 11 δὲ LTRC 12 χαχῶν ut uid. Lat διαχα- 

Moss 

λυφϑέντων] contectis Lat ote LTRC πᾶσαι] πᾶσαν C eu βάσανοι R 

13 δὲ LTRC ἐπιστολαὶ] αἱπιστολαὶ Α δευτέραν ἀδελφοχτονίαν 'T 
δμως ὅμωσ δὲ LTR. 14 εἰς Ῥώμην] ex iudaea Lat ἀπήγγελλεν 180 i 
τὰς ἐν Ἰουδαίᾳ τύχας] domi fortunas Lat 15 i. marg. να΄ Ὁ 16 τάχα] for- — — 
tasse autem Lat, unde τάχα δὲ Hudson — 17 ἀπαγγέλειν A! ἀπαγγέλλει LR! ἀπαγ — — 
γέλλειν, vi.ras.Lips προαιρουμένουσ LTRC 18 ἐφήμουν CO! — éavrov] αὐτοῦ 

στο 

L'!RTCacvovex corr L 19 ἀπὸΡΜ 2060m.L'TRC 21 μήτε ÀA ἐπιστολῶν 
LTRC 22 ϑήσεσθϑαι — p. 141,2 ὑπέστρεψεν manu recentiore suppleta sunt in T 

UAE ES cei mg c. 
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^ 2 ^ ^ ^ * , , 2 

γὰρ αὑτοῦ xol τὰς πρὸς τὴν μητέρα μέμιψεις ἐπιειχϑέντος ov γὰρ 
"i , € ' 2 , , 5 

ἡγνόδι τὴν ἐχβολὴν τῆς μητρὸς ᾿ΑἸντίχτατρος. τυρότερον μὲν ovv 
΄ i] - , - ) ^'* , 

εἰλήφει τὴν τιερὶ τῆς Φερώρα τελευτῆς ἐπιστολὴν ἐν Τάραντι xoi 
, , , c , , 

μέγιστον ἐγοιήσατο τιένϑος, 0 τινὲς ὡς inl ϑείῳ καϑύμνουν, ἣν 
T - ^ , 

δ΄, ὡς ἔοικεν, ἐπὶ διαμαρτίᾳ τῆς ἐπιβουλῆς ἡ σύγχυσις xol ov 
΄ D , ) ' M , * !v ΝΑ Ἂν 

(ερώραν χλαίοντος, ἀλλὰ τὸν ὑττηρέτην᾽ ἤδη δὲ xoi φόβος imet 
2 ^ - , , , 

τις αὐτὸν τῶν τετελεσμένων, μή ποτε φωραϑείη τὸ φάρμαχον. 
, TJ ^ , ' ^ , - 

τότε Ó ἐν Κιλικίᾳ λαβὼν ἣν τιροειρήχαμεν τταρὰ τοῦ σατρὸς 
, 6x Ànv zt ^ - M 2 ὁ ὅς δὲ 2 Κελένὸ A , À 

ἐπιστολὴν τταραχρῆμα μὲν ἔσπευδεν, ὡς δὲ εἰς Κελένδεριν xavézAt, 
, 3 ^ - ' , - 

λαμβάνει τις αὑτὸν ἔννοια τῶν zceQl τὴν μητέρα χαχῶν τερομαν- 
, Y ) od z 5 ΄ τευομένης ἤδη καὶ χαϑ' ἑαυτὴν τῆς ψυχῆς. οἱ μὲν ovv πτρομηϑέστε- 

ροι τῶν φίλων συνεβούλευον μὴ τερότερον ἐμιυίχύτειν τῷ ττατρὶ 
ι , - "2 , , ^ 2 - , ^ 

«giv τουϑέσϑαι σαφῶς δι’ ἃς αἰτίας ἐξέβαλεν αὐτοῦ τὴν μητέρα 
Y SP , , , , - 3: , a 

δεδιέναι γάρ, μή ποτὲ ztQoGO xn γένοιτο τῶν xav ἐχείνης διαβο- 
ἣ“- 2 , !o x €- 

λῶν. οἱ δὲ ἀσχετιτότεροι xol τὴν ττατρίδα στιεύυδοντες ἰδεῖν uaAAov 
2N ^ , 9 , - 7, M 

ἢ τὸ συμφέρον “ντιττάτρῳ σχοτοῦντες, ἐπιείγεσϑαι “ταρήνουν xci 
^ - , » - c , πεν 

μὴ τῇ μελλήσει παρασχεῖν τῷ πατρὶ μὲν ὑποψίαν φαύλην, τοῖς 
Y /^^5 » , M - 2 2 - 

διαβάλλουσι δὲ ἀφορμὴν" xol γὰρ vOv, εἴ τι χεχίνηται xav αὑτοῦ, 
2 δ) ^ - , 

z«o& τὴν ἀπουσίαν γέγονεν᾽ μηδὲ γὰρ av τολμῆσαι sagovrog* 
) 3) 2 ΄ ΄ ν 7 ἡ ) - 

ἄτοστον δ᾽ εἶναι δὲ ἀδήλους ὑττοψίας πιροδήλων ἀγαϑῶν στερί- 
σχεσϑαι, xai μὴ ϑᾶττον ἀποδοῦναι μὲν ἑαυτὸν τῷ πατρί, κομί- 
σασϑαι δὲ τὴν βασιλείαν iv αὐτῷ μόνῳ σαλεύουσαν. πείϑεται 

Ἐν Η ^ 

τούτοις, ἐνῆγεν γὰρ τὸ δαιμόνιον, xol διαπεράσας εἰς τὸν Σεβαστὸν 
λιμένα τῆς Καισαρείας xavayerat. ' 

4. Παρυπήντησεν δ᾽ αὐτῷ παρὰ δόξαν ἐρημία πολλὴ πιά . Παρυπήντησεν δ᾽ αὐτῷ παρὰ δόξαν ἐρημία πολλὴ πεάντων 
ἐχτρετομένων xai μηδενὸς τεροσιέναι τολμῶντος" ἐμισεῖτο μὲν γὰρ 

8 608 — Ant. Iud. XVII $3 p. 103. 

PAMLTROCLatHegesippus I 44 p. 103. 

1 πέμψειε T — 2 ἐχβολὴν] ἐπιβουλὴν C πρότερον] primam Lat τὴν 
iterat L! 4 uéywrov]uéya-,eras.v A — 0] ot L'R ὃ «ai TO fort. recte 8 δὲ 
LTRC ὀχλαίοντεσ L ἤδη, ἡ finalei.ras. L praetereaLat ἐπήει ex ἐπείη corr. 
A ἐπίει C! — "1 φοραϑείη R1C!*— 808 LTRC.— κηλικία Ο' 9 ξσπευδεΜ 711 χαὶ 
om. LTRCLat 14 μὴ — διαβολῶν] ne forte criminationes eius auctae fuissent 
Lat 16 καὶ-- 18 ἀφορμήν] ne demorando magis aut desiderantem offenderet aut 

suspectum exacerbaret Heg 11 μελήσει PA!'M — uivom.PA τοῖς om.PA 

18 δ᾽ TRC etex corr. Lips 19 παρὰ] κατὰ PA γεγονέναι MLTRO factum esse 
Lat μηδὲ] 60 --- quemquam Lat nemo Heg, unde μηδένα Destinon 20 δὲ LTRC 

€ 
21 τῷ πατρὶ éq«vtOvir.A 22 σαλευομένην LR. 28 ἐνῆγεν γὰρ] RAT (e post y 
iras)A εἰς τὸν Σεβαστὸν λιμένα] PALat τὴν (τὸν C) σεβαστὴν eio τὸν λιμένα 
MLTRC 25 προυπήντησετο δὲ 017ῊῈ, 20 ἐμισεῖτο — p.140,1 παρρησίαν]πάηι 
eisi semper aeque inuisus erat, odio tamen ut proderetur tunc data libertas est Lat 
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ἐπίσης, xci τότε φανῆναι τὸ μῖσος ἔσχεν “ταρρησίαν, ττολλοὺς δὲ 
- , , 2 , - , o 

ὃ ἐχ τοῦ βασιλέως φόβος améovosU ev, ἐπειδὴ στᾶσα πόλις ἤδη 
- ESSE , , ΄ ΄ 

τῆς xav ΑἸντιχτάτρου φήμης zezAmoovo καὶ μόνος ἠγνόει τὰ xac. 
3 * Υ͂ , , , 

αὑτὸν ᾿ΑἸντίστατρος᾽ οὔτε δὲ zgoertéuq dn λαμσιρότερόν τις ἐχείνου 
, 2) ^ € , » 3 , € , [9 ^ PII * 

γελέοντος &zi Ῥώμης ovre ἀτιμότερον ὑτιεδέχϑη. ὁ δὲ ἤδη uiv 

ἐνενόει τὰς οἴχοι συμφορᾶς, ἔτι δὲ ἔχ πανουργίας ὑτιεχρύτετετο 
3 - , ' »! Q , ^ τ κ 7 » , 

χαὶ τῷ δέξδι τεϑνηχὼς ἔνδοϑεν σοβαρὸς εἶναι τὸ πιρόσωττον ἐβιά- 
- 2 ST 5 2.92 - , 2602 
ζετο. φυγὴ δ᾽ οὐχέτι ἣν ovÓ £x τῶν περιεχόντων ἀνάδυσις, xci 

2 E - 3 “ἢ. ΝΈΟΝ - 

σαφὲς uiv οὐδὲ ἐχεῖ τι τῶν οἴχοϑεν αττηγγέλλετο διὰ τὴν ἐχ τοῦ 
βασιλέως ἀτιξιλήν, ὑπιελείτεετο δὲ ἐλτεὶς ἱλ : ἴχα μὲν μηδὲ ca jv, vzveAeiztevo δὲ ἐλτεὶς ἱλαρωτέρα, τάχα μὲν μηδὲν 

- , z) , , , 3 , 

σεεφωρᾶσϑαι. τάχα Ó , εἴ τι xal σπιξρώραται, διασχευάσειν ἀναιδείᾳ 
NUT σ΄ 3 b - , ^ - , , 

xal δόλοις, αττερ ἣν αὐτῷ μόνα τὰ τῆς σωτηρίας ἐφόδια. 
, o 3 - T ( JJ ἘΝ 

5. Φραξαμενος ovv αὐτοῖς ἧχεν εἰς τὸ βασίλειον δίχα τῶν 
, ó e ' C, , - , - , 

φέλων᾽ οὗτοι γὰρ ὑβοισϑέντες ἐτεὶ τοῦ τερώτου ztvAdvog εἴρχϑησαν 
» 3 »! 2^ M c - x. n € , c ^ » M 

ἔτυχεν ὃ ἔνδον ὧν Οὔαρος ὁ τῆς Συρίας ἡγεμών. ὁ δὲ εἴσεισι τερὸς 
- ^ , M , t- 7 

τὸν πατέρα xol τῇ τόλμῃ τταραχροτήσας ἑαυτὸν ἤγγιζεν ὡς ἀστια- 
, 3 ἘΞ Ἐν ἌΝ, ^ 

σόμενος. χαχεῖνος τὰς χεῖρας τιροβαλὼν xal τὴν χεφαλὴν zaoa- 

χλίνας, ἔστιν, ἐξεβόησεν, χαὶ τοῦτο ττατροχτόνου τὸ ττεριτυλέχεσϑαί 

μοι ϑέλειν ἐν τηλιχαύταις αἰτίαις ὄντα. φϑείρου, δυσσεβεστατη 
, , , ? , ^ , 

χεφαλή, μηδέ μου ᾿ψναύσης τερὶν ἀποσχευάσασϑαι τὰ ἐγχλήματα. δέ- 
, , 2 , c, , 

δωμι δέ σοι δικαστήριον xci δικαστὴν εὐκαίρως ἥκοντα Οὔαρον. 
΄, 2 ^ ΄ e , , M 

ϑι xol σχέπτου τὴν αττολογίαν εἰς αὔριον" παρέχω yao Gov χαιρὸν 

8 614 — Ant. Iud. XVII 89. 

PAMLTRCLat Hegesippus I 44 p. 104. 
1 φανῆνε CO! δὲ] δὲ xo) MR? 2 ix om. Μ ἀπέστρεφεν MLTRC 

πᾶσα] πᾶσα ἡ P 3xerà PLTRC ἠγνώει C! xa9* ξαυτὸν LTR.— 4 δὲ] γὰρ 
LTRCLat λαμπρότερόσ PA clarius Lat λαμπροτέρως Niese — 9 énà ῥώμην 
PAML? ἀτιμώτερον PA! ὃ óPóy]enimuero Lat — 6 ἐνενόει] ὑπενόει LTRC 
intellegens Lat reputare Heg ἐχ πανουργίας! πανουργία LTRC 1 τῳ] τὸ R! 
τεϑνηκὼς ἔνδοϑεν) paene mortuus Lat 8 δὲ LTR ἣν οὐχέτι tr. TC 
ovóbLTRC ἀναδύσισ P 9 οὐδὲ ἐχεῖ] L'TRCLat οὐδέν PAML? ἀπηγγέλλετο, 
5i.ras.A 10 9'LTROC  éeAs/merto δ᾽ ἐλπὶς] unde interdum etiam spes eum 
pertemptabat Lat μὲν] ex δὲ corr. A, om. Ρ 11 zego9ào9«] πεφανερῶσϑαι 
LR esse deprehensum Lat δὲ LR πεφανέρωται LR — διασκευάσει») διασχε- 
δάσειν LO 12 τὰ om. MLTRC 14 οὗτοι! αὐτοὶ PAM qui Lat ul] ἀπὸ 
ALat  z/oy9go«v M et ex corr. A repulsi sunt Lat — 15 ἔτυχ᾽ ἔνδον Α ἔτυχε 
δὲ ἔνδον LTRC ὃ vo συρίασ ἡγεμὼν οὔαροσ tr. LTRC 19 ἐν] ἐπὲ € 
δυσσεβεστάτη, ἡ l ras. P 20 μηδ᾽ ἐμοῦ αὶ ἀποσχευάσασϑαι, litt. νάσασ 
i. ras. Δ 21 coi] σοι καὶ LCLips haud male 22 χαιρὸν] et tempus (h. e. 

χαὶ καιρὸν) Lat 

οι 

10 

20 
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-- , & s - 4 € ) 4 5- γ , , 

τοῖς ττανουργευμασιν. γέρος ταυτὰ μηδὲν υ7 ἐχτυλήξεως ατοχρί- 
€ 

γασϑαι δυνηϑεὶς αὐτὸς ὑττέστρειμεν, τταραγενόμεναι δὲ πρὸς αὐτὸν 
ἐχδιηγήσαντο πτάντας τοὺς ἐλέγχους τε μήτηρ καὶ y γυνή. καὶ 
τότε μὲν ἀνανήψας iv σχέψει τῆς ἀπολογίας ἢν. 

XXXIL 1. Τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ συνέδριον μὲν ὃ βασιλεὺς αϑροίζει τῶν 

συγγενῶν xai φίλων, εἰσχαλεῖ δὲ wai τοὺς ᾿ντιττάτρου φίλους. 7τὀρο- 
χαϑέζεται δὲ αὐτὸς Gua Οὐάρῳ xal τοὺς μηνυτὰς πάντας ἐχέλευσεν 

εἰσαγαγεῖν, ἐν οἷς εἰσήχϑησαν xol τῆς ᾿Αντιπτάτρου μητρὸς οἰχέται 
τινὲς οὐ τερὸ ττολλοῦ συνειλημμένοι, κομίζοντες γράμματα “ταρ᾽ αὐτῆς 
χερὸς τὸν υἱὸν τοιάδε" cel τεεφρώραται ττάντα ἐχεῖνα τῷ ττατρί σου, 
μὴ τιαραγίνου τιρὸς αὐτόν, ἂν μή τινα τιορίσῃ ztao& τοῦ Καίσαρος 
δύναμιν.“ τούτων σὺν τοῖς ἄλλοις εἰσηγμένων ᾿Ἵντίσεατρος εἰσέρχεται 
xai τεεσὼν τιρηνὴς 7τρὸ τῶν τιοδῶν τοῦ πατρός, ,ἱχετεύω, ττάτερ, ἔφη. 
μηδέν μου τιροχατεγνωχέναι, παρασχεῖν δέ μοι τὰς ἀχοὰς ἀχεραίους 
εἰς τὴν ἀττολογίαν᾽ ἀτεοδείξω γὰρ ἐμαυτὸν χαϑαρόν, ἂν σὺ ϑέλῃς." 

2. Ὃ δ᾽ αὐτῷ σιγᾶν ἐγχραγὼν πρὸς τὸν Οὔαρον εἶτεεν" 
»ἀλλ᾽ ὅτι μὲν xal σύ, Οὔαρε, xal πᾶς δικαστὴς ὅσιος ᾿Αντί- 
πίατρον ἐξώλη χρινεῖ, τιέγεεισμαι. δέδοιχα δέ, μὴ χἀμοῦ μισή- 
σῃς τὴν τύχην κἀμὲ κρίνῃς πάσης ἄξιον συμφορᾶς τοιούτους 
υἱοὺς γεγεννηχύότα. χρὴ δέ ue διὰ τοῦτο ἐλεεῖσθαι τελέον, ὅτι 
σιρὸς οὕτω μιαροὺς x«i φιλοστοργότατος :ττατὴρ ἐγενόμην. τοὺς 
μὲν γὰρ σπιροτέρους βασιλείας τε ἔτι νέους ἀξιώσας καὶ πιρὸς τοῖς 

$ 619 — Ant. Iud. XVII 92. 

PAMLTRCLatHegesippus I 41 p. 105. 
1 πανουργήμασιν ΑΜΒ πρὸς — 2 ὑπέστρεψεν) ad haec metu obstupe- 

factus antipater, quia nihil respondere potuit, reuersus est Lat at ille obstupefactus 
tantae commotionis pauore nihil est ausus referre nec potuit, sed egressus fluc- 
tuabat animo Heg ἐχπλήξεωσ, soc i.ras. L ἀποχρίνασϑαι! ἀποχρίνεσϑαι A 

δύνασϑαι C — 2 δυνηϑεὶς αὐτὸς] ἀποχριϑιναυτοσ C ἵ. marg. νβ΄ C αὐτος] αὖος 

Destinonex LatHeg παραγενόμεναι] παραγινόμεναι Ῥ; redit manus antiqua T 
3 διηγήσαντο LTRC 4 δὲ ALTRC δ uiv om. LTR. τῶν φίλων Ο 6 εἰσκαλ- 
λεῖ 1, τ ἅπαντασ LTRC 8 οὐ πρὸ πολλοῦ] iam pridem Lat 9. γράμματα 
χομίζοντεσ tr. LTRC παρ] ἀπ᾿ LTRC 10 ἐπεὶ] ἐπείπερ LTRC 
τῷ! παρὰ τῶ LTRC σου] ov Destinon 11 τοῦ om. LTRC 12 τούτων — 
εἰσηγμένων] his ad superiora additis Heg σὺν] ovv ῬΑ itaque — una cum 
Lat 13 πρινῆσ P 14 μοι ex uov corr. A ἀχεραίουσ ex corr. m. 2 C 
16 δὲ LTRC ἐγκραγὼν] κεχραγῶσ PA ἐγχεχραγὼς Destinon 18 ἐξω- 
λὴν L'RC et ex corr. T — χρίνει (ει ex ἡ corr. A) PAMLR udicauerit Lat 
19 τύχην] ψύχην C ἄξιον πάσησ tr. C 20 διὰ τοῦτο ἐλεεῖσϑαι πλέον] 
PAM μᾶλλον διὰ τοῦτο ἐλεεῖσϑαι 1, διὰ τοῦτο ἐλεεῖσθαι μᾶλλον TRC Aoc — 
magis miserandus Lat 21 xai om. Τ᾽ φιλοστοργώτατοσ PA!L ἐγενόμην, 
γενό i ras. A — 22 τε ἔτι véovo βασιλείασ tr. C τοῖς] - τοῖσ, eras. ε L 
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ἐν Ῥώμῃ τροφείοις φίλους Καίσαροο, ζηλωτοὺς δὲ ποιήσας βασι- 
λεῦσιν ἑτέροις, εὗρον ἐπιβούλους, οἱ τεϑνήχασι τὸ πλέον Αντι- 

γπάτρῳ" νέῳ γὰρ ὄντι χαὶ διαδόχῳ τούτῳ μάλιστα τὴν ἀσφάλειαν 
ἐγοριζόμην. τὸ δὲ μιαρὸν τοῦτο ϑηρίον τῆς ἐμῆς ὑτιερεμτελησϑὲν 
ἀνεξιχαχίας ἤνεγχεν xov. ἐμοῦ τὸν κόρον" ἔδοξα γὰρ αὐτῷ πολὺν 
ζῆν χρόνον, xai τὸ ἐμὸν γῆρας ἐβαρύνϑη βασιλεύς ve ovy ὑπέ- 
uewev δἰ μὴ διὰ τιατροχτονίας γενέσθαι, δίκαια γοῦν βουλευσά- 
μένος, ὅτι χαταγαγὼν αὐτὸν αττὸ τῆς χώρας ἀπερριμμένον καὶ 
σπταρωσάμεγνος τοὺς éx βασιλίδος μοι γεγενημένους ἀπέδειξα τῆς 
ἀρχῆς διάδοχον. ἐξομολογοῖμαί σοι, Οὔαρε, τὴν ἐμαυτοῦ φρε- 
γοβλάβειαν. ἐγὼ τοὺς υἱοὺς ἐκείνους κατ᾽ ἐμαυτοῦ παρώξυνα 
δικαίας αὐτῶν αττοχόνψψας ἐλτείδας δι᾿ ᾿ΑἸντίπατρον. xol τί μὲν 
ἐκείνους εὐεργέτησα τηλιχοῦτον, ἡλίχον τοῦτον; ᾧ γε ζῶν μὲν oAM- 
yov δεῖν τταρεχώρησα τῆς ἐξουσίας, φανερῶς δὲ ταῖς διαϑήχαις 

ἐνέγραψα τῆς ἀρχῆς διάδοχον xal πρόσοδον μὲν ἰδίᾳ πτεντήχοντα 
ταλάντων ἔνειμα, τῶν δ᾽ ἐμῶν ἐχορήγησα χρημάτων ἀνέδην, τελέοντι 
δὲ νῦν εἰς Ῥώμην ἔδωχα τριαχόσια τάλαντα, Καίσαρι δ᾽ ἐξ ὅλης 

τῆς γενεᾶς μόνον ὡς σωτῆρα τοῦ πατρὸς πιαρεϑέμην. τί δ᾽ ἐχεῖνοι 
τοιοῦτον ἠσέβησαν, oiov ᾿Αντίπατρος; ἢ τίς ἔλεγχος ἠνέχϑη κατ᾽ 
αὐτῶν, ἡλίχος ἀτιοδείχνυσιν τοῦτον ἐπίβουλον; ἀλλὰ φϑέγγεσϑαί τι 
τετόλμηχεν ὃ zvavQOxtOYOG xal πάλιν δόλοις τὴν ἀλήϑειαν ἐπικα- 

λύψειν ἐλτηιίζει. Οὔαρε, σοὶ qvAaxtéov: ἐγὼ γὰρ οἶδα τὸ ϑηρίον 
χαὶ τιροορῶμαι τὴν μέλλουσαν ἀξιοτειστίαν καὶ τὸν ἐτείσελαστον 

8. 623sq.cf. Ant. Iud. XVII 94 sq. 

PAMLTVRC Lat Hegesippus I 44 p. 105. 

1 τροφείοις] τρυφίοισ L! τροφίοισ R τροφέοισ C! φίλους — 2 ἕτέ 

Θοις] amicos caesaris feceram, sed quos aliis inuidendos regibus aemulandos- 

que constitui Lat δὲ] ve MLVROC βασιλεῦσιν] redit antiqua manus V 
2 ἑτέροισ ex ἑταίροισ corr. C — 3 τοῦτο C 4 μιαρὸν — 9qolov] Aic adu- 
lescentulus belua. Lat 5 ἐ- μοῦ, eras. uid. τ A αὐτῷ] αὐτὸν V 

6 τοῦ 7 γοῦν] τε L'R γε VC quidem profecto Lat 8 ἀπὸ] éàx 
LVRC ἀπερριμένον V ἀπεριμμένον R 9 yeyevvguévovo PAMLRC 

11 ἐγὼ] ἐγὼ γὰρ P probante Destinone 12 αὐτῶν ex αὐτοῦ corr. Ὁ 13 εὐηρ- 
γέτησα MLVROC 14 δεῖν] δ᾽ ἦν C! παρεχώρισα C 15 δίων P 
ἴδιον Destinon 16 τῶν] ἐμφορεῖσϑαι δὲ vov R? δὲ LVRC ἀνέδην] 
ἀναίδην LR?V 17 τριακόσια] τ PA δὲ MLVRC 18 παρεϑέμην τοῦ 

L £ 

ποατοῦσ tr. V δὴ óà LVR o Lips óc. C 19 Z--|2eyzoo, Aey suppl. ἃ 
20 αὐτὸν V! 2 1 δόλοις] λόγοισ Ὁ ἐπικαλύψειν»] obtegere Lat οὔαρε, o 
ex o corr. uid. ἃ 22 γὰρ] μὲν γὰρ P probante Destinone — 23 προορῶ: μαι V 

15 

20 
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ὀλοφυρμόν" οὗτός ἐστιν ὃ ztagauv Ov ἐμοί τοτὲ quA&vveo Dat ζῶντα 
᾿Αλέξανδρον καὶ μὴ τιᾶσιν τιιστεύειν τὸ σῶμα᾽ οὗτος ὃ μέχρι τῆς 

χοίτης εἰσάγων xol μή μέ τις ἐνεδρεύοι τιεριβλέττων" οὗτος ὃ τα- 
μίας τῶν ὕπνων xol χορηγὸς τῆς ἀμεριμνίας, ὃ σττ-αραμυϑούμενος 
τὴν ἐττὶ τοῖς ἀνῃρημένοις λύττην καὶ διαχρίνων τὴν τῶν ζώντων 

εὔνοιαν ἀδελφῶν, ὃ ὑπιερασιτιστὴς ὃ ἐμός, ὃ σωματοφύλαξ. ὕταν 
ἀναμνησϑῶ, Οὔαρε, τὸ πανοῦργον iv ἑχάστῳ xal τὴν ὑπόχρισιν, 
ἀπιστία ue τοῦ ζῆν εἰσέρχεται xoci ϑαυμάζω, πῶς βαρὺν οὕτως 

ἐγείβουλον διέφυγον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δαίμων τις ἐξερημοῖ τὸν ἐμὸν οἶχον 
xaí μοι τοὺς φιλτάτους ἐτανίστησιν ἀεί, χλαύσομαι μὲν ἐγὼ τὴν 
ἄδικον εἱμαρμένην xal xav! ἐμαυτὸν στενάξω τὴν ἐρημίαν, διαφεύ- 
ξεται δ᾽ οὐδεὶς διψήσας τοὐμὸν αἷμα, καν διὰ ττάντων μου τῶν 
τέχνων ὃ ἔλεγχος ἔλθῃ.“ 

8. Τοιαῦτα λέγων αὐτὸς μὲν ὑττὸ συγχύσεως ἐνεχόττη, Νιχολάῳ 
δ᾽ ἕνὲ τῶν φίλων λέγειν τὰς ἀποδείξεις ἔνευσεν. μεταξὺ δ᾽ ὃ 

᾿Αγντίστατρος imágog τὴν χεφαλήν, ἔμενεν γὰρ δὴ βεβλημένος soo 
τῶν ποδῶν τοῦ ττατρός, ἐχβοᾷ᾽ ,00, πάτερ, ὑπὲρ ἐμοῦ πεποίη- 
xac τὴν ἀπολογίαν" πτῶς γὰρ ἐγὼ σπατροχτόνος, ὃν ὁμολογεῖς 
φύλακα διὰ παντὸς ἐσχηχέναι; τερατείαν δέ μου xal ὑπόχρισιν 
λέγεις τὴν εὐσέβειαν. πῶς ὃ πανοῦργος ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτως 
» ) , c ^ p [4 - 5) 92 2 , (a 7 

ἄφρων ἐγενόμην, ὡς μὴ νοεῖν, ovt λαϑεῖν ovÓ ανϑρώπους ῥᾷδιον 
τηλιχοῦτον μύσος ἐνσχευαζόμενον, τὸν δ᾽ Gs οὐρανοῦ διχαστὴν 

$ 629 — Ant. Iud. XVII 99. 

PAMLVRCLatHegesippus I 44 p. 106. 

2 πιστεύειν, εἰ i. ras. m. 2 V ὃ] ó μὲ Destinon 3 εἰσάγων] ingredi 
Lat deducere Heg εἰσάττων Niese 4 χωρηγὸσ V ὅ xol] ó V 6 ὅτ᾽ ἀν 
PALVC 7 ἀναμνησϑῶι V 8 ἀπιστεία C! βαρὺν] PALat βαϑὺν MLVRC 
fort. recte οὕτω βαϑὺν tr. LVRC 9. διέφυγον, o ex & corr. V ἐξερημοῖ!] 
ἐξηρέ μοι PALat 10 καὶ — ἀεί mihique amicissimi semper infensi sunt Lat 
11 εἰμαρμένην LVR κατ᾽ ἐμαυτὸν] z«9' ξαυτὸν LVR fort. recte 12 δὲ 
LVRC 14 ἐνεκόπη] interrupto. sermone. tacuit Lat intercepta uox est Heg 
ἀνεχόπη Destinon 15 δὲ ΠΥ &i] PAL?CLat ἐπὶ ML!VR yo ἐνὲ i. marg. V 
ἔνευσεν] ἐπένευσε M ἐχέλευε (-svev V) LVROC iussit Lat δὲ LVRC 0 om. P 

, t " . Uc - - ΄ 

16 ἀντίπατροσ, « ante τ i. ras. 3 litt., i. marg. avzc P 17 ἐχβοζ) ἐβόα 
LVRO exclamat Lat exclamans ait Heg πεποίησαι LVRC fort. recte 18 ὅμο- 
Aoysic] ὁμολογεῖσ αὐτοσ LVRC 19 τερατείαν — 21 ἐγενόμην] aut si ficta, ut 
dicis, simulataque mea pietas fuit, cur in alüs tam callidus in hoc adeo demens 
fwi Lat δέ! δ᾽ εἰ ex Lat Destinon 20 λέγει C! πῶς] πῶσ οὖν LVRC 
οὕτωσ (οὗτοσ V) ἐν τοῖσ ἄλλοισ tr. LVRC 21 οὐδ᾽ οὐδὲν L!'VRC οὐδ᾽ ἂν 
Aldrich ἀνϑρώπουσ, v ex v corr. ἃ 22 ἐνσχευαζόμενοσ ML!VR ἐνσχευα- 

ζόμενοσ Lips δὲ LVRO 
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ἀμήχανον, ὃς ἐφορᾷ πάντα xol zvavrayoU ττάρεστιν; ἢ τὸ τῶν ἀδελ- 
φῶν τέλος ἠγνόουν, οὺς ὁ ϑεὸς οὕτως μετῆλϑε τῆς εἰς σὲ καχοβου- 

λίας; τί δέ με xal πταρώξυνεν xarà σοῦ; βασιλείας ἐλπίς; aAA 
ἐβασίλευον. ὑπόνοια μίσους; ov γὰρ ἐστεργόμην; φόβος ἐχ σοῦ τις 
ἄλλος; ἀλλὰ μὴν σὲ τηρῶν ἑτέροις φοβερὸς ἤμην. ἔνδεια χρημάτων; 5 
xal τίνι μᾶλλον ἐξὴν ἀναλίσχειν; εἰ γὰρ ἐξωλέστατος mavrov ἀν- 
ϑρώσων ἐγενόμην καὶ ϑηρίου ψυχὴν εἶχον ἀνημέρφου, πάτερ, οὐχ 
αν ταῖς σαῖς εὐεργεσίαις ἐνικχήϑην, ὃν χατήγαγες μέν, ὡς ἔφης avcoc, 
χυροέχρινας δὲ τοσούτων τέχνων, ἀπέδειξας δὲ ζῶν βασιλέα, δι᾿ 

ὑχιερβολὴν δὲ τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν ἐποίησας ἐπίφϑονον; ὦ τάλας 10 
ἐγὼ τῆς πιχρᾶς ἀποδημίας, ὡς πολὺν ἔδωχα χαιρὸν τῷ φϑόνῳ xai 

μαχρὰν τοῖς ἐπιβουλεύουσι διωρίαν. σοὶ δέ, πάτερ, χαὶ τοῖς σοῖς 
ἀγῶσιν ἀπεδήμουν, ἵνα μὴ Συλλαῖος τοῦ σοῦ γήρως χαταφρογήσῃ. 
Ῥώμη μοι μάρτυς τῆς εὐσεβείας καὶ ὃ τῆς οἰχουμένης τεροστάτης 
Καῖσαρ, ὃ φιλοιτάτορα “τολλάχις μὲ εἰπτών. λάβε, τπτάτερ, τὰ πταρ᾿ 1ὅ 
αὐτοῦ γράμματα. ταῦτα τῶν ἐνθαὸδε διαβολῶν πιστότερα, ταῦτα 
ἀττολογία μοι μόνη, τούτοις τῆς εἰς σὲ φιλοστοργίας τεχμηρίοις 

χρῶμαι. μέμνησο δὲ ὡς ovy ἑχὼν ἔπλεον ἐπιστάμενος τὴν ἐμφω- 
λεύουσαν τῇ βασιλείᾳ κατ᾿ ἐμοῦ δυσμένειαν. σὺ δέ ue, πιάτερ, 

ἄχων αἀττώλεσας, ἀναγχάσας χαιρὸν διαβολῆς δοῦναι τῷ φϑόνῳ. 20 
σάρειμι δὲ ἐπὶ τοὺς ἐλέγχους, τεάρειμι διὰ γῆς καὶ ϑαλάσσης οὐδὲν 

$ 631 — Ant. Iud. XVII 102. 

PAMLVRC LatHegesippus I 44 p. 107. 

1 ὃς — πάρεστιν] qui ubique praesto esset et cuncta conspiceret Lat 
2 οὕτω LVRC 3 τί — σοῦ] quid m fuit cur me tua salus offenderet 

£ atus 
Lat δὲ! δαί Υ δαί C δέ με καὶ] δὲ ΤΩ (δαίμε deleuit m. 2) Lips 4 οὐ | 

γὰρ] ἀλλ᾽ V sed LatHeg 5 ἄλλος om. Lat ἀλλαμὴν A ἤμην] uide supra 
8$ 389 6 ἐξολέστατοσ Ὁ ἁπάντων LVRO 7 xai— S ἐνικήϑη»] immanis- — - 
que bestiae animum gererem, certe mansueti patris beneficiis uincerer Lat 

ἀνημέρου εἶχον tr. PAM — 8 ἐνικήϑην] mansuescere potui Heg ἐχηλήϑην Naber 
γεσ 

κατήγα -, £0 i. ras. Α 9 τοσούτων] σου τῶν LVR τοί Lat 10 o] PM 
o À o € o LVR 11 φϑόνω, ὁ suppl. m. 2 C /abori (h. e. πόνῳ) Lat 
12 gol ex ov uid. corr. L tuis Lat ó om. VC 13 γήρωσ, c ex ov 
corr. V 15 φιλο: πάτορα ἢ με πολλάχκισ ir. MLVRO — 16 ἐνθάδε om. 
Lat πιστώτερα P ταῦτα ἀπολογία — 18 xov] hisque me defendo, haec 
affectus erga te mei argumenta certissima. recordare quam ingratus Lat 

17 τῆς] toic A! 18 χρῶιμαι V ἐμφολεύουσαν O! 19 τῇ βασιλείᾳ] PAMLat 
τῆσ βασιλείασ LVRC τοῖς βασιλείοις ex Lugd. Bat. Bekker τῆς Σαλώμης Naber 
δὲ om.Lat.  usom.PL 20 ἀπόλεσασ P ἀπώλεσασ, o finale ex v corr. V 
21 γῆς καὶ i. marg. suppl. m. 2 V — 9e2«vtyoe (vt ex corr. m. 2) R 
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οὐδαμοῦ παϑὼν ὃ “τατροχτόνος. ἀλλὰ μήττω ue τούτῳ φίλει τῷ 
τεχμηρίῳ" χατέγνωσμαι γὰρ xal σ“ταρὰ Oe xal τιαρὰ σοέ, στάτερ. 
χατεγνωσμένος δὲ δέομαι μὴ ταῖς ἄλλων βασάνοις σιιστεύειν, ἀλλὰ 
χατ᾽ ἐμοῦ φερέσϑω τὸ mig, ὁδευέτω διὰ τῶν ἐμῶν στιλάγχνων τὰ 
ὄργανα, μὴ φειδέσϑω ὀλοφυρμὸς τοῦ μιαροῦ σώματος" εἰ γὰρ εἰμὶ 
πατροχτόνος, οὐχ ὀφείλω ϑνήσχειν ἀβασάνιστος.““ τοιαῦτα μετ᾽ 
ὀλοφυρμοῦ xal δαχρύων ἐχβοῶν τούς τε ἄλλους ἅπαντας χαὶ τὸν 
Οὔαρον εἰς οἶχτον τιρουχαλέσατο, μόνον δὲ ὃ ϑυμὸς Ἡρώδην ἄδα- 
χρυν διεχράτει τοὺς ἐλέγχους ἀληϑεῖς ἐπιστάμενον. 

4. Ev τούτῳ Νιχόλαος τοῦ βασιλέως κελεύσαντος ττολλὰ πρὸς 
τὸ πανοῦργον τὸ “ντιτεάτρου ττροξιτοὼν χαὶ τὸν éz^ αὐτῷ διαχέας 
ἔλεον, ἔσεειτα τειχρὰν χατηγορίαν χατετείνατο, ττάντὰ μὲν τὰ χατὰ 
τὴν βασιλείαν χαχουργήματα περιτιϑεὶς αὐτῷ, μάλιστα δὲ τὴν ἀναί- 
Qe0Lv τῶν ἀδελφῶν, ἀτιοδειχνὺς ταῖς ἐχείνου διαβολαῖς ἀτιολωλότας. 

ἐπιβουλεύειν δὲ αὐτὸν ἔλεγεν xal τοῖς περιοῦσιν ὡς ἐφέδροις τῆς 
διαδοχῆς" τὸν γὰρ τταρασκευάσαντα πατρὶ φάρμαχον ἡ πού γ᾽ ἂν 
ἀδελφῶν ἀποσχέσθαι. στροελϑὼν δ᾽ ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τῆς φαρμα- 
χείας τάς τὲ μηνύσεις [ἑξῆς] ἐπιεδείχνυεν xai πτερὶ Φερώρα χατε- 

σχετλίαζεν, ὅτι waxeivov ΑἸντίπατρος ποιήσειεν ἀδελφοχτόνον xoi 
τοὺς φιλτάτους τῷ βασιλεῖ διαφϑείρας ὅλον τοῦ μύσους ἀνατελή- 
σειὲν τὸν οἶχον, ἄλλα τὲ πολλὰ πρὸς τούτοις ciztOY zal ἀττοδείξας 
χατατταύει τὸν λόγον. 

$ 633 — Ant. Iud. XVII 105. 

PAMLVRCLatHegesippus I 44 p. 110. 

1 οὐδαμοῦ] i. ras. 4litt. m. 2 V οὐδαμῇ C fort. recte παϑὼν om. V! 
ἀλλὰ] ἀλλ᾽ οὐ Destinon μήπω με τούτω φίλε! PALat μήπω τούτω ὠφέ- 
λημαι MLVRC μήπως us τοῦτ᾽ ὠφελῇ τὸ τεχμήριον Destinon 2 χατέ- 
γνωσμαι γὰρ καὶ παρὰ ϑεῶ, 10. μαι γὰρ παρὰ 9i.ras. 1. γὰρ] PAMLVCLips 
δὲ R ϑεῳ] vo ϑεῶ AM 8 ταῖσ τῶν ἄλλων CO 4 φέρεσϑαι 1, 

μὴ — 5 σώματος] πὸ parcas scelesto corpori Lat 5 φείδεσϑε LRC φεί- 
δεσϑαι V oAoqvouóc] ὀλοφυρμοῦ LVRC, om. Lat damnat Herwerden 
recte — 6 ὀφίλω C! ἀβασάνιστος] Bekker ἀβασανίστωσ (o ex o corr. A) 
PAMLVR ἀτιμωρήτωσ C μετὰ LVRC 1 OÀoqvouov] ὀλολυγμοῦ 
ALVRC w/ulatu Lat ἐμβοῶν P 9 ἀληϑοῦσ V! 10 τοῦ βασιλέωσ 
χελεύσαντοσ νιχόλαοσ tr. LVRC 11 τὸ] τοῦ PAMLI? προσειπὼν PAM 

praefatus Lat αὐτῶ, ὦ ex ὃν uel οὔ corr. ἃ διαχέασ, α i. ras. 

m.2L 12 χατετείνετο C 14 ἀπολωλότων M 16 διαδοχοῖσ P 
ἡ πού γ πότε LVRC — 17 προσελϑὼν L!VR!CLips δ δὲ (s. A) ALVR, 
om. C φαρμακίασ V! 18 ἑξῆς] om. PAM per ordinem Lat ἀπεδείκνυε 
PAML?VC 22 χαταπαύει- 1, 

Iosephus VI. 10 
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5. Οὔαρος δὲ ἀπολογεῖσϑαι κελεύσας τὸν Τντίπατρον, ὡς οὐδὲν 

πλέον εἰτεὼν ἢ ,,ϑεός ἐστίν μοι τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν μάρτυς“ ἔχειτο 
σιγῶν, αἰτήσας τὸ φάρμαχον δίδωσί τινι τῶν ἐπὶ ϑανάτῳ κατα- 
χρίτων δεσμώτῃ πιεῖν. τοῦ δὲ σπταραχρῆμα τελευτήσαντος ὃ μὲν 
ἀπορρήτους ποιήσας τὰς πρὸς Ἡρώδην ὁμιλίας χαὶ τὰ περὶ τὸ 
συνέδριον Καίσαρι γράψας μετὰ μίαν ἡμέραν χωρίζεται. δεσμεῖ 
δὲ ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίππατρον xal πρὸς Καίσαρα τοὺς δηλώσοντας 
τὴν συμφορὰν ἐξέσεμψεν. 

6. ΠΠετὰ δὲ ταῦτα xoi χατὰ Σαλώμης ἐπίβουλος ᾿Αντίπατρος 

εὑρίσκεται" TOY γὰρ ̓ Αντιφίλου τις οἰκετῶν ἧχεν à πιστολὰς κομίζων 
ἀπὸ Ῥώμης τταρὰ «Διουίας ϑεραπιαινίδος E τοὔνομα. xal παρὰ 

μὲν ταύτης ἐτιέσταλτο βασιλεῖ τὰς παρὰ Σαλώμης ἐπιστολὰς ἐν τοῖς 

“Τιουίας εὑρηκέναι γράμμασιν, τεεττομφέναι δὲ αὐτῷ λάϑρα δὲ εὔνοιαν. 

αἱ δὲ τῆς Σαλώμης λοιδορίας ve τοῦ βασιλέως τεριεῖχον τεικροτάτας 

xol χατηγορίαν μεγίστην. ταύτας δὲ πλάσας ᾿ΑἸντίπτατρος xol τὴν 
᾿ἄχμὴν διαφϑείρας ἔπεισεν Ηρώδῃ ττέμιναι. διηλέγχϑη δὲ Ex τῆς τιρὸς 
αὑτὸν ἐτειστολῆς" καὶ γὰρ ἐχείνῳ τὸ γύναιον ἔγραψεν" ,,ὡς ἐβουλήϑης; 
ἔγραψά σου τῷ πατρὶ καὶ τὰς ἐπιστολὰς ἐχείνας Eme τεεπτεισμένη 
τὸν βασιλέα μὴ φείσεσϑαι τῆς ἀδελφῆς, ὅταν ἀναγγῷ. πο οἱ ns 
7t0U! O&tG, ἐπειδὰν Mu z&yra, μνημθνεύσας ὧν Cztoyov."* 

8 639 — Ant τ XCVIT 190 

PAMLVRC Lat HN I 45 p. 111. 
1 οὐάρου O κελεύσασ (χελεύσαντοσ C) ἀπολογεῖσϑα: τ. LVRC ὡς om. 

C et ille Lat 2. πλέον] πλέον ἐχεῖνοσ € ἔσται V ἀδικεῖ V 3 αἰτήσας] 

ML'LatHeg o δὲ (δὲ deleuit A) ἡρώδησ αἰτήσασ PAVO αἰτήσασ δὲ L?R ὁ δὲ αἰτή- 
σας Destinon; cf. A. I. XVIL 1381 5 ὁ μὲν] ὃ μὲν οὐαροσ VC ἀπορήτουσν 
τὰς] τινὰς ex Lat Destinon Ἡρώδην] MLVRCLat οὔαρον PA 6 περὶ 
iterauit O γράψασ xaíoagrtr. A — i.marg. vy V 1 δὲ] δ᾽ € mihiloque minus 
Lat δηλώσαντασ P δηλώσοντασ, o corr. ex α uid. Α 9 i. marg. vy C 
xal χατὰ] κα τὰ P χα: τὰ Α χατὰ C xol,i. marg. m.2 yg χατὰ σα V ἐἘπί- 

βουλος ᾿Αντίπατρος εὑρίσκεται] LV RO ἐπιβουλὰσ ἀντίπατροσ εὑρίσκεται(εὑυρίσχε- 
to A) πεποιηχὼσ PAM yp μετα δὲ ταῦτα χατασαλώμησ ἐπίβουλοσ ἀντίπατροσ 
εὐρισκχετ * « i. marg. P (post haec etiam salomen) appetisse insidiis arguebatur anti- 
pater Lat nec (amen αὖ insidiis uacuus erat (antipater); nam tum mazime satomes 

periculum dolis temptabat Heg ἐπιβουλὰς A. εὑρίσκεται πεποικιλκώς Destinon 
11 Λιουίας] Asviac PA iovàtaa MLVRCLatHeg; cf. supra p. 129, 2 ϑερα- 

,M 
πενίδοσ R 13 λευίασ PA ἐουλίασ MLVRC LatHeg γράμασιν αὶ δὲ] τε 
VRC, om. 1,1 14 πικρωτάτασ Αἱ et ex corr. P 16 ἔπεισεν, ἰσεν i. ras. L 

διηλέζϑη A διηλέχϑη Ο 11 ἐχεῖνο 1. ἔγραψεῬΡ ἐβουλήϑης] βουληϑεὶσ 
L!VR 18 ἔγραψα. 1, ἔγραψασ R' — [9 φείσεσϑαι) Cocceji cum Heg 
φείσασϑαι codd. posse parcere Lat — 20 ὧν] óc PA 

10 

20 
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7. Ταύτης φωραϑείσης τῆς ἐπιστολῆς xai τῶν κατὰ Σαλώμης 044 
2 e , - ,» , ^ 7 

ἐγοχευασϑεισῶν ἔννοια μὲν ἐμιίσυτει τῷ βασιλεῖ τάχα χαὶ xat 
2 qose Ἀττι 4 - ΄ PEE 9775 c ' - 
A LeSavooov πελασϑῆναι γράμματα, τεεριαλγὴς Ó ἣν ὑπὸ τοῦ σπά- 
€ € 3) 3^5, ^ ^ ) € ^ ^ ») , MEO , s 

ϑους ὡς ττὰρ ολίγον καὶ τὴν ἀδελφὴν emoxreíivac δι᾿ ΑἸντίσπσατρον 
» , 5 » n^^15 ^ n , c 1 c , ς , 

οὐχέτι ovv ἀνεβάλλετο λαβεῖν τιμωρίαν ὑττὲρ &z&vrov. ὡρμημένος 645 
Tl 3 Ἢ i] “ἢ , , , ^ od ^ , - 

Ó &ul τὸν ΑἸντίπτατρον ἐτιεσχέϑη νόσῳ yoÀemp' seg μέντοι τῆς 
2 - * - B 04 7 , , 372^ 77 
- «ung xai τῶν χατὰ Σαλώμης ἐσχευωρημένων ἐπέστειλεν ΪΚαίσαρι. 

/ . , , , 27 2 Y, » 
τὴν τὲ διαϑήκην αἰτήσας μετέγραφεν, xai βασιλέα μὲν azceÓeízvvev 646 
2 , 3 4 - - , 2 nu M 257. 

-yvvízav ἀμελῶν τῶν τυρεσβυτάτων oyeaov xal (βιλίσυσεου" δια- 
“Αν ἢ» ' * , ; , Ε À rd H - NES 

βεβλήκει γὰρ xal τούτους -dvrí;zavooc* Καίσαρι δὲ σὺν τοῖς διὰ 
, NA , ELT -" y ;Y ^ , 2) - 

χρημάτων δώροις χίλια τάλαντα, τῇ δὲ γυναιχὶ xai τέχνοις αὐτοῦ 
^ ^^ 2] D , , ) , ΝΛ ^ 

xci φίλοις καὶ ατιελευϑέροις “τἐρὶ τυενταχύσια, ατιένειμεν δὲ xai 
— , e - , ) » , € ΄ 

τοῖς ἄλλοις ἀπτασιν τῆς v6 χώρας οὐχ ολίγα xai τῶν χρημάτων" 
^ , S Es 3:89 S Ἂν, ' 3:«, (ὦ , * zi 

λαμτιροτάταις δὲ δωρεαῖς ἐτίμα Σαλώμην τὴν ἀδελφήν. ἐν μὲν οὖν 

ταῖς διαϑήχαις ταῦτα διωρϑώσατο. 
, T 2] - ' ^ , € , [4 » 

XXXIIL 1. Προῆει ὃ αὐτῷ πρὸς τὸ χαλεπώτερον ἢ νόσος ἅτε 047 
. - b] , 2 2 4 M | , 2 p , 2 M 

δὴ τῶν ἀρρωστηματων ἐν γήρᾳ χαὶ c9vuíc ivucegóvrov^ ἣν μὲν 
' » ' 2 -- c , ! ' b - 

γὰρ ἤδη σχεδὸν ἑτῶν ἑβδομήχοντα, τετατιείνωτο δὲ τὴν ψυχὴν ταῖς 
m , - C 2 e) € , “ ςς», 

χυδρὶ τῶν τέχνων συμφοραῖς, ὡς μηδ᾽ ἕν ὑγιξίᾳ τι τῶν ἡδέων 7τροσ- 

$ 644 — Ant. Iud. XVII 142. 

PAMLVRCLatHegesippus I 45 p. 112. 
1 Σαλώμης] PAML? σαλώμην L'VRC 2 ἐπισχευασϑεισῶν P ἐνσχευασ- 

ϑησῶν C!V! ἐγσκευασϑεισῶν V? ἔννοια μὲν] ἔννοιαν Ο καὶ] καὶ τὰ Desti- 
non χατὰ LVRC 3 πλησϑῆναι € δὲ PLVRC περιαλγὴς — πα- 
ϑους] anaius erat Lat 4 ὀλίγων V ἀποκτεῖναι M 5 οὖν] oo L! 
oiv L* ἀνεβάλετο LRV! ὡρμημένος — 6 ᾿Αντίπατρον] sed ne proposito 
salisfaceret Lat 6 δὲ ALVR 7 ἐσχκαιωρημένων PAML? χαίσαρι; c 
finale i.ras. m. 2 V 8 τήν τε — 9 Φιλίππου] ac propterea testamento mutato 
eaemit nomen antipatri regemque scripsit ea archelao et philippo natu maiorem 

Lat τεὶ ó A αἰτήσας] ἀϑετήσας Destinon μετέγραψεν Destinon 
9 ἀρχιλάου M διεβεβλήκει AM 10 ad Ἀντίπατρος i. marg. ζήτει P. διαὶ 
δίχα ex cod. Rost. Hauerkamp 11 χρημά! ματων ἃ χτημάτων aut χρυσω- 
uctor Bekker δώροις] δώροισ κατέλιπεν C; χατέλιπεν agnoscit ne Lat 
quidem ὁὲ] τε LVRC «cl] καὶ roio (καὶ suppletum) M 12 περὶ] om. 

PHeg prope Lat πεντακόσια] φ΄ PA ἀπένεμεν Destinon 18 ἀπασι»] 
παισὶν Destinon; uide Ant. Iud. XVII 147, ubi filii et filiorum filii memo- 

rantur 14 δὲ] τε LVRC 15 διορϑώσατο LV!C! 16 zoo ́ - ἤει (eras. o) 

L προσείη R!'V δὲ LVR.— τὸ om. L! χαλεπώτερον, eg ἷ. ras. P 
ἅτε — 11 ἐπιπεσόντων) quod eum senectus pariter ac. maeror urgeret Lat 

17 μὲν om. M 18 ἑβδομήκοντα]! 0 PA [9 μηδὲ LVRC ὑὕγιείᾳ] Richter 
ὑγεία codd. τῇ τινὲ (νὲ expunxit A) PA 

10* 



049 

050 

651 

148 DE BELLO IUD. I 647—651 (XXXIII 1—3) 

ίεσϑαι. τῆς νόσου δ᾽ ἦν ἐπίτασις ζῶν ᾿Αντίπατρος, ὃν οὐχ iv 

παρέργῳ, δαΐσας δὲ ττροΐήρητο ἀνελεῖν. 

. Τίνεται δ᾽ ἐν ταῖς συμφοραῖς αὐτῷ καὶ δημοτιχή τις ἔπτα- 

νάστασις. δύο ἦσαν σοφισταὶ χατὰ τὴν πτόλιν μάλιστα δοκοῦντες 
ἀκριβοῦν τὰ ττάτρια xci διὰ τοῦτο ἐν σπταντὶ τῷ ἔϑνει μεγίστης 
ἠξιωμένοι δόξης, ᾿Ιούδας τὲ υἱὸς Zenqeoaíov xat Movoac ἕτερος 

Παργάλου. τούτοις οὐχ ὀλίγοι πιροσήεσαν τῶν νέων ἐξηγουμένοις 
τοὺς νόμους, χαὶ συνεῖχον ὁσημέραι τῶν ἡβώντων στρατόπεδον. 
oi τότε τὸν βασιλέα πυυνϑανόμενοι ταῖς αϑυμίαις ὑττορρέοντα xai 
τῇ νόσῳ λόγον χαϑίεσαν εἰς τοὺς γνωρίμους, ὡς ἄρα χαιρὸς ἐπι- 

τηδειότατος εἴη τιμωρεῖν ἤδη τῷ ϑεῷ xol τὰ κατασχευασϑέντα παρὰ 
τοὺς πατρίους νόμους ἔργα καταστᾶν. ἀϑέμιτον γὰρ εἶναι χατὰ 
τὸν γαὸν ἢ εἰκόνας ἢ προτομὰς à " ζῴου τινὸς ἐπώνυμον ἔργον εἶναι" 
χατεσχευάχει δ᾽ ὃ βασιλεὺς ὑπὲρ τὴν μεγάλην τεύλην ἀετὸν χρυσοῦν" 
ὃν δὴ τότε πταρήνουν ἐχχόπτειν οἱ σοφισταί, καλὸν εἶναι λέγοντες, 
δἰ Xa τις γένοιτο κίνδυνος, ὑττὲρ τοῦ “τατρίου νόμου ϑνήσχειν" τοῖς 

γὰρ οὕτω τελευτῶσιν ἀϑάνατόν ve τὴν ψυχὴν καὶ τὴν ἐν ἀγαϑοῖς 
αἴσϑησιν αἰώνιον παραμένειν, τοὺς δὲ ἀγενεῖς xai τῆς ἑαυτῶν σο- 
φίας ἀπείρους ἀγνοοῦντας φιλοψυχεῖν xal πιρὸ τοῦ δὲ ἀρετῆς τὸν 
ἐχ νόσου ϑάνατον αἱρεῖσϑαι. 

“ἅμα δὲ τοῖς ἐκείνων λόγοις διεφημίσϑη καὶ ϑνήσκειν ὃ 
βασιλεύς, ὥστε ϑαρραλεώτερον ἥπτοντο τῆς ἐπιχειρήσεως οἱ νέοι. 
μέσης γοῦν ἡμέρας καὶ πολλῶν χατὰ τὸ ἱερὸν ἀναστρεφομένων 

$ 648 — Ant. Iud. XVII 149. 

PAMLVRCLatHegesippus I 45 p. 113. 
1 δὲ LVRO δι] Ov P 2 προηρεῖτο PAM ανελεῖν, εἴν 1. ras. A. 

3i marg. »ó V δὲ AMLVR ἐν ταῖσ i. ras. m. 2 V 5 παντὶ] ἅπαντι 
LVRC 6 Σεπφεραίου] ex corr. À σεπφαιρέου PA! σεπφωραίου MLVROC 
seferaei Lat Σαριφαίου Ant. Iud. XVII 149 7 Μεργαλώϑου Ant. Iud. 
προσίεσαν PL!V!R νεῶν P ἐξηγούμενοι L!R 8 τὸν νόμον C 
συνεῖχον] συχνὸν συνεῖχον, c (in συν) i. ras. 3—4 litt. P συνῆγον MLVRC 

ὡσήμεραι PA! ἡβόντων PA!VR! 9 τότε om. M ὑπορέοντα PA 
ὑπεχρέοντα (£ i.ras. maiore m. 2 V) LVRC 10 γνωρίμουσ, ει i. ras. m. 2 € 

ἐπιτηδειότιτοσ V 11 εἴη, ἦν ῬᾺ  «c&om.L' 18 ἢ (ante εἰκόνας) om. L 
14 χατευσχευάχει αὶ δὲ LVRC πύλιν €! 16 γένοιτο] γένηται LVR 
ϑνήσκει»)] mori non recusare Lat 17 οὕτωι τελευτῶισιν V 18 ἀγεννεῖσ 
AMLVR αὐτῶν L'VRC 21 ϑνήσχει Ὁ 22 ϑαρσαλεώτερον 1, ϑαρρα- 
λεώτερον, £c l. ras. m. 2 V. ϑαρραλαιότερον R 23 μέσης] uscovogo M 
x«i om. PLat ἀναστρεφομένω C 
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σχοίνοις τταχείαις χαϑιμήσαντες σφᾶς αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ τέγους τὸν 

χρυσοῦν ἀετὸν ἐξέχοτιτον τιξλέχεσιν. ἠγγέλθη δ᾽ εὐθέως τῷ βασι- 
λέως στρατηγῷ, χαχεῖνος μετὰ χειρὸς οὐχ ὀλίγης ἀναδραμὼν τειερὶὴ 
τεσσαράχοντα γεανίας συλλαμβάνει χαὶ χατήγαγεν πιρὸς βασιλέα. 
σπυνϑανομένῳ δ᾽ αὐτῷ σιρῶτον, εἰ τολμήσειαν τὸν χρυσοῦν ἀετὸν &x- 
χότιτειν, ὡμολόγουν. ἔτσιειτα, τίνος χελεύσαντος, ἀτιεχρίναντο τοῦ 

πατρίου νόμου. τί δ᾽ οὕτως γεγήϑασιν διερωτήσαντος, ἀναιρεῖ- 
σϑαι μέλλοντες ἔλεγον, ὅτι τιλειόνων ἀγαϑῶν ἀ:τολαύσουσιν μετὰ 

τὴν τελευτήν. 
4. Ἐπὶ τούτοις ὃ βασιλεὺς δὲ ὑττερβολὴν ὀργῆς χρείττων τῆς 

γόσου γενόμενος πρόεισιν εἰς ἐχχλησίαν, xal ττολλὰ τῶν ἀνδρῶν 
χατηγορήσας ὡς ἱεροσύλων xal προφάσει τοῦ νόμου στειραζόντων 
τι μεῖζον ἠξίου χολάζειν ὡς ἀσεβεῖς. ὃ δὲ δῆμος δείσας μὴ διὰ 
χεολλῶν ὃ ἔλεγχος ἔλϑῃ, “ταρεχάλει τιρῶτον μὲν τοὺς ὑποϑεμένους 
τὴν τιρᾶξιν, ἔπειτα τοὺς ἐν αὐτῇ συλληφϑέντας χκολάσαντα τοῖς 
λοιποῖς τὴν ὀργὴν ἀφιέναι. πείϑεται μόλις ὃ βασιλεύς, χαὶ τοὺς 
μὲν χαϑιμήσαντας ἑαυτοὺς ἅμα τοῖς σοφισταῖς χατέχαυσε ζῶντας, 

τοὺς λοιποὺς δὲ τῶν συλληφϑέντων παρέδωχεν τοῖς ὑπηρέταις 
ἀνελεῖν. 

ὅ. Ἔνϑεν αἰτοῦ τὸ σῶμα πᾶν ἡ νόσος διαλαβοῦσα ποικίλοις 
πάϑεσιν ἐμερίζετο" πυρετὸς μὲν yàg ἣν οὐ λάβρος. χνησμὸς δὲ 
ἀφόρητος τῆς ἐπιφανείας ὅλης χαὶ χόλου συνεχεῖς ἀλγηδόνες τεερί 

τὲ τοὺς πόδας ὥσπερ ὑδρωπιῶντος οἰδήματα τοῦ τε ἤτρου φλεγ- 

$ 651 — Ant. Iud, XVII 155. 

PAMLVRCLatHegesippus I 45 p. 113. 
1 σφὰσ PALR?V 2 ἀετὸν] PAMLat ἐχεῖνον LVR ἐχεῖνον ἀετὸν C 

πελέχεσιν)] πελέχεσιν ἀετὸν (ἀετόν suppl. m. 2) L ἐξέχοπτον, ἐξέ i. ras. 
4—5 litt. Lips δὲ LVRC 4 τεσσαράχοντα] ἃ PA νεανίας] vea- 

νίσχουσ V συλλαμβάνει -Υ λαμβάνει P βασιλέα] τὸν βασιλέα LVRC 
πυνϑανομένων V 5 δὲ LVR αὐτῷ] αὐτὸν Οἱ αὐτῶν LVR εἴ] an 
ipsi Lat ἀετὸν om. LVRC 6 ἔπειτ᾽ Sic P 7 πατρώου V ὃ δὲ 

LVR Do C οὕτω (οὕτωι V) LVRC διερωτῶντοσ L 8 ἀπολαύ- 
σωσιν PALips frui sperarent Lat 11 πρόησιν P et ut uid. A' producit 
Lat 13 μεῖζον ex μείζων corr. PV χολάζειν ἠξίου tr. LVRC 

δείσας] δήσασ C! 15 ἐν αὐτῇ om. V! 16 ἀφεῖναι LVRC μόγισ 
LVRC 18 παρέδωκεν τοῖς ὑπηρέταις ἀνελεῖν suspecta Destinoni; cf. 
ἃ. 14 sqq. et Ant. Iud. XVII 164. 167 20 i. marg. ve V σῶιμα V 
21 διεμερίζετο LVRC ov λάβρος] non mediocris Lat uehemens Heg 

22 χόλου] κώλου MLVRC? et ex corr. A 23 ὑδροπιῶντοσ PA!LVO! ἤτρου 
(7 i. ras. 2 litt. A) ARC ἥτρου P ἥκτου M ἠτρίου 1, ἰτρίου (ἰ i. ras. m. 2) 
V uentriculi Lat 
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μονὴ xal δὴ αἰδοίου σηπεδὼν σχώληχας γεννῶσα, τερὸς τούτοις 
TA - - €i 

ὀρϑόπνοια xal δύσπνοια χαὶ σπασμοὶ ττάντων τῶν μελῶν, ὥστε 
τοὺς ἐπειϑειάζοντας ττοινὴν εἶναι τῶν σοφιστῶν τὰ νοσήματα λέγειν. 

, e I κα re ) ΄, 

ὁ δὲ παλαίων τοσούτοις σ“-τάϑεσιν ὅμως τοῦ ζὴν ἀντείχετο σωτηρίαν 
» 2 M , P] QUA IS N - UT o) , - 

ve ἤλτειζεν xci Oeooztíag émevóet διαβὰς γοῦν τὸν ἸΙορδανην τοῖς 
^ , - ἊΣ - Y Fed ^ 3 

κατὰ Καλλιρρόην ἐχρῆτο ϑερμοῖς" ταῦτα Ó. ἔξεισι μὲν εἰς τὴν 40gaà- 
- 2 , ΤΣ 

τῖτιν λίμνην, ὑττὸ γλυχύτητος δ᾽ ἐστὲ χαὶ πότιμα. δόξαν δὲ ἐν- 
D Jo ic ἐλαίῳ ϑερμῷ πᾶν ἀναϑαλ ) σῶ λα- ταῦϑα τοῖς ἰατροῖς ἐλαίῳ ϑερμῷ πᾶν ἀναϑάλψαι τὸ σῶμα χαλα 
v 2 , , 2 , ' ' 2 S € Ly 

σϑὲν εἰς τυλήρη πύελον ἐχλύει xal τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὡς τεϑνεὼς 
2 , Y - , ^ 

ἀνέστρεψεν. ϑορύβου δὲ τῶν Oegasevovror γενομένου πρὸς uiv 
M ^ P] Y 2/ ^ ^ x 

τὴν φωνὴν ἀνήνεγχεν, εἰς δὲ τὸ λοιττὸν ἀττογνοὺς τὴν σωτηρίαν τοῖς 
7 2 ΄ S ' "n 14 

τὲ στρατιώταις ἀνὰ πεγτήχοντα δραχμὰς ἐχέλευσεν διανεῖμαι zal 
στολλὰ χρήματα τοῖς ἡγεμόσι καὶ τοῖς φίλοις. 

» D Y " c E ^ 
6. Αὐτὸς δὲ ὑποστρέφων εἰς Ἱεριχοῦντα παραγίνεται μελαγ- 

» , , 2) 2) LE 3 - - , , 

χολῶν ἤδη, xol μόνον ovx ἀπειλῶν αὐτῷ τῷ ϑανάτῳ ττροέχοτιτδν 
2 ^c 3) γ , 

εἰς ἐπιβολὴν αϑεμίτου πράξεως" τοὺς γὰρ aq ἑἕχάστης κώμης 
, $ ^ 9 Y , * ^ 

ἐχεισήμους ἄνδρας ἐξ ὅλης Ιουδαίας συναγαγὼν εἰς τὸν χαλούμενον 
ἱχυτυόδρομον ἐχέλευσεν συγχλεῖσαι. προσχαλεσάμενος δὲ Σαλώμην 

, y , 2 c-* 5 , 2 Y , 

τὴν ἀδελφὴν καὶ τὸν ἀνδρα ταύτης «λεξᾶν «οἶδα, ἔφη, Ιουδαίους 
Νὴ ) ^ € , , ΄ M “4 end) € , 

τὸν ἐμὸν ἑορτάσογτας ϑάνατον, δύναμαι δὲ πενϑεῖσϑαι δι ἑτέρων 

8 668 — Ant. Iud. XVII 169. 

PAMLVRC LatHegesippus I 45 p. 114. 

1 δὴ] Niese δι᾿ codd.; cf. Ant. Iud. XVII 109 αἰδοίου σηπεδὼν, o (in οἱ) 
corr. ex ε, litt. ov o i. ras. ἢ'Ἠῥ σχώληχα LVRC πρὸς] πρὸ C! τούτοισ, 
prius τ iras.m.2 0 2 ὀρϑοόπνοιά τε V creber anhelitus Lat — 3 σοφιστῶ C! 
6 χαλλιρόην codd. Lat calliores (gen.) Heg ἐχρῆτο ϑερμοῖς] ϑερμοῖσ ἐκέ- 
χρητο LVRC δὲ LVRC ἀσφαλτίτην Υ 1 δὲ LVR καὶ om. 
PAMLat δόξαν — 10 ἀνέστρεψεν] ibi autem corpus eius, quod medicis oleo 

calido refoueri placuerat, in arcam plenam demersum ita dissolutum est, ut 
etiam. lumina quasi mortuus reuoluta torqueret Lat δόξα Μ δὲ om. PA 

α , 5) , , ^ , 

8 ἐλέῳ Β' ὃ εἰς] δὲ εἰσ ΡᾺ πλήρη] ἐλαίου πλήρη LVRC πυελὸν ῬΑ πύελ- 
λον C ἐχχλύει O ἔχλεισε Naber χαὶ om. MLR ὡς] xal oc MLRO 
11 ἀνήνεγχε L respicere (resipere Destinon) wisus est Lat 12 πεντήκοντα!] 0 

P v» A quinquagenas Lat δραγμὰσ P doc uia A 13 τοῖς (ante φίλοις) 

om M. 14 εἰς] ὧσ εἰσ AMLVR μελαγχολῶν, y S. Δ 15 μόνον ovx — 

ϑανάτῳ] uovovovzl (μόνον οὐχὶ R) αὐτῶ τι τῶ ϑανάτω ἀπειλῶν LVRC paene 
ipsi morti minitabatur Lat προέχοψεν LVRC 16 ἐπιβολὴν] Hudson ἐπι- 
βουλὴν codd. Lat 18 ἱππόδρομον, zzx:0 i. ras. minore A 19 ἀλεξὰν P et 
ex corr. ἃ ἐἰουδαίοισ R.— 20 τὸν ἐμὸν] τὸν μὸν V! τὸν μὲν ἐμὸν LRV? 
δύναμαι] potero Lat 
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X ' À ^ 2 , »!. ^! δ E: T. 9 D rS . m ας 1 T EE. 
zal λαμτυρὸν ἐπιτάφιον ἔχειν, av ὑμεῖς ϑελήσητε ταῖς ἐμαῖς ἔντο- 

- ς € , M M , , A 

Àcig ὑτιουργῆσαι. τοὐσδε τοὺς φρουρουμένους ἄνδρας ἐτπιειδὰν 

ἐχτυνεύσω τάχιστα χτείνατε ττεριστήσαντες τοὺς στρατιώτας, ἵνα 
- 2 - 3 » ) y , 

πᾶσα Ἰουδαία xol ττᾶς oixog «xov ἐπ’ ἐμοὶ δαχρύσῃ." 

7. Ταῦτα ἐνετέλλετο, xol τταρὰ τῶν ἐν Ῥώμῃ τιρέσβεων ἧχον 
* i ᾿ E Í ͵ 

2 , 2 MT.) ' νὴ 2 / ΤΣ Y; 2 
ἐπιστολαί, δι΄ ὧν idu) μὲν ἀνηρημένη χελεύσαντος Καίσαρος ἐδη- 
^ - , Rl , , " ' , M c 

λοῦτο, ϑανάτῳ δ᾽ ᾿ΑἸντίπατρος χαταάχριτος" ἔγραφόν ye μὴν ὡς, εἶ 
, 3 ^ € , , T - € 

xai φυγαδεύειν αὐτὸν ἐϑελήσειεν ὃ ττατήρ, ἐπιιτρέποι ΙΚαῖσαρ. ὃ 
" κι 5 2 ,ὔ 5 ν 7 

δὲ βραχὺ μὲν πρὸς τὴν εὐϑυμίαν aviveyxev, avOug δέ, χαὶ yag ἐνδείᾳ 
» ^8 , » ? C, c ^ 

τροφῆς xal βηχὶ σπασμώδει διετείνετο, τῶν ἀλγηδόνων ἡσσηϑεὶς 
ϑά τὴν ei ymny ἐπεβάλλετο. λαβὼν δὲ μῆλον ἤτησεν xai φϑάσαι τὴν εἱμαρμένην ἐπεβάλλετο. ov δὲ μῆλον ἥτησεν χαὶ 

, M } , 2 » , , 

μαχαίριον, εἰώϑει yao αττοτέμνων ἐσϑίέειν, ἔπξιτα ττεριαϑρήσας μή 
Γ - ^ 29 ς ^" 1 € , Y 

τις ὃ χωλύων εἴη, ἐπτῆρεν τὴν δεξιὰν ὡς τελήξων ξαυτόν. προσδρα- 
^ , 3) ( , 2 - L5 , 

uy δὲ ἐχώλυσεν Αχίαβος ὃ ἀνειμιὸς αὐτοῦ τὴν χεῖρα χατασχών. 
2 ^ δὲ »9é 2f 9 , M ' 9 (λ ς 2. / 

οἰμωγὴ εὐϑέως ἤρϑη μεγίστη χατὰ τὸ βασίλειον ὡς οἰχομένου 
, , 3 , 2 J πεν ' 

βασιλέως, xal ταχέως axovoac Αἰντίττατρος ἀναϑαρρεῖ τὸ xai γεγη- 
ϑὼς τοὺς φύλαχας ἱχέτευεν ἐπεὶ χρήμασιν ἐξαφεῖναι. λύσαντας αὐτόν. 
ς AUC ' » , E] , I ' N zd ' Ἄς 
0 δὲ ἡγεμὼν οὐ μόνον ἐχώλυσεν, ἀλλὰ χαὶ βασιλεῖ δραμὼν ανήγ- 

^ 3 , 2 2 ἘΞ , - , 

yeuÀev τὴν ἐπειβουλήν. ἀνέχραγεν Ó  éxeivog ἰσχυρότερον τῆς νόσου 
- 2 ' 9 

xal παραχρῆμα πέμιψας τοὺς δορυφόρους ἀποχτείνει τὸν Αντί- 
, 5 eS (e , 

zvavQOY. ϑάνναι δὲ τὸν νεχρὸν αὐτοῦ τιροστάξας ἐν Ὑρχανίᾳ στάλιν 

8$ 660 — Ant. Iud. XVII 177. 

PAMLVRCLatHegesippus I 45 p. 115. 
1 λαπρὸν ἃ ἔχει»] σχεῖν LVRC ἂν] ἐὰν Μ ϑελήσηται Οἱ 

2 ὑπουργῆσαι, ov ex o corr. A 3 χτείνετε V περιστάντεσ C 6 ov] 
ó R! ἀκχμῆ P ἀχμῆ- A acmen ancillam Lat — 7 ó&LVRC εἰ om. C! 
ἔγραφον] scriptum erat Lat 8 ἐπιτρέποι] PALat. ἀποτρέποι MLVRC 
9 εὐϑυμίαν] ἐπιϑυμίαν LVRO (hoc) nuntio (recreatus est) Lat γὰρ om. V 

ἔνδεια αὶ 10 βηχὲ σπασμώδει] βήχει σπασμῶν PA tussis — uiolentia Lat 
τῶν] τῶν δ᾽ (δ᾽ paene euan. A) PA ἡσσηϑεὶς] PAMLat ἡττηϑεὶσ L? ἡ 
δὲ αἰσϑησισ L'VRC 11 εἱμαρμένην, st i. ras. À εἰμαρμένην (εἰ i. ras. m. 
2 V) LVR ἐπεβάλετο P! — óbom.C 12 μάχαιραν V 18 zoAvov V 
χωλύσων Naber fort. recte ἐπεῖρε V 14 ἐχώλυσεν] διεκώλυσεν LVRC, 
om. Lat ἀνίαβοσ PA aciabus Lat 15 i. marg. ve, Ὁ δὲ LVR. εὐϑὺσ 
AMLVRC οἰχουμένου C! 16 τοῦ βασιλέωσ MLVRC ἀναϑαρρεῖ, α 
ante 9 suppl P 11 ἱχέτευεν S. P — i. marg. γε V ἐξαφιέναι Hudson 
18 ἐχώλυσεν] ovx ἔλυσεν Niese 19 ἐπιβολήν Niese δὲ LVRC 20 τοὺσ- -δορυ- 
φόρουσ Ὁ ἀποχταίνει PA. ἀποχτέννει ΜΙ ἀπέχτεινε LVRO ἀποκτείνει -- 
21 προστάξας] occidit antipatrum mort(uumque sepeliri praecepit Lat 

σ 
b - f ^ ' 

21 αὐτοῦ om. προ: τάξασ (eras. o), σ s. m. 2 C προσέταξεν V. η πάλιν] καὶ 
, 

meAv V 

661 

662 

663 

664 



665 

666 

667 

668 

152 DE BELLO IUD. I 664—668 (XXXIII 7. 8) 

τὰς διαϑήχας ἐπανορϑοῦται, καὶ διάδοχον μὲν ldoyéAaov τὸν τερεσ- 
βύτατον υἱὸν ἀδελφὸν δὲ ᾿Αντιπάτρου γράφει, τετράρχην δὲ -dvvízav. 

8. Merà δὲ τὴν ἀναίρεσιν τοῦ τταιδὸς ἐττιβιοὺς zévve ἡμέρας 
τελευτᾷ, βασιλεύσας ἀφ᾽ οὗ uiv ἀποχτείνας “ΑἸντίγονον ἐχράτησεν 
τῶν τεραγμάτων ἔτη τέσσαρα καὶ τριάχοντα, ἀφ᾽ οὗ δὲ ὑττὸ Ῥωμαίων 
ἀπεδείχϑη βασιλεὺς ἑπτὰ xai τριάχοντα, χαὶ χατὰ μὲν τὰ ἄλλα 
χεάντα τύχῃ δεξιᾷ χρησάμενος, εἶ χαί τις ἄλλος, ὅστις χατεχτήσατο 

βασιλείαν ἰδιώτης ὧν καὶ τοσούτῳ χρόνῳ φυλάξας ἰδίοις τέχνοις 

χατέλισπτεν, ἐν δὲ τοῖς «av^ οἶχον ἀτυχέστατος. σιρὶν δὲ γνῶναι τὴν 
τελευτὴν αὐτοῦ τὸ στρατιωτιχὺὸν προελθοῦσα μετὰ τἀνδρὸς wv 10 
Σαλώμη διαφῆχεν τοὺς δεσμώτας, οὃς χτείνειν ὃ βασιλεὺς ἐνετεί- 

λατο, μετατιεισϑῆναι τὸν βασιλέα λέγουσα καὶ τεάλιν ἀνατεέμτεξιν 
ἕχαστον εἰς τὰ ἴδια. τούτων δ᾽ οἰχομένων ἐδήλουν ἤδη τοῖς στρα- ᾿ 
τιώταις χαὶ συνῆγον αὐτοὺς εἰς ἐχχλησίαν μετὰ τοῦ AouroU τελή- | 
ϑους ἐν τῷ χατὰ Ἱεριχοῦντα ἀμφιϑεάτρῳ. ἔνϑα παρελθὼν IHvoAs- 16 
μαῖος ὃ χαὶ τὸν σημαντῆρα δαχτύλιον παρὰ τοῦ βασιλέως ττετει- 
στευμένος τόν τε βασιλέα χατευδαιμονίζει xal τὲ τελῆϑος πταραχαλεῖ 
χαὶ τὴν ἀπολειφϑεῖσαν τοῖς στρατιώταις ἀνεγίνωσκεν ἐπιστολήν, 
ἐν ἡ πολλὰ περὶ τῆς εἰς τὸν διάδοχον εὐνοίας “ταρεχάλει. μετὰ 
δὲ τὴν ἐπιστολὴν λύσας τὰς ἐπειιδιαϑήχας ἀνεγίνωσχεν, iv αἷς 20 
Qümoc μὲν τοῦ Τράχωγος xol τῶν γειτνιώντων χωρίων χληρο- 

Qt 

8 664 — Ant. Iud. XVII 188. 

PAMLVRC LatHegesippus I 45 p. 116. 
1 ἐπανωρϑοῦτο, ὦ ex o corr. V χαὶ — 2 γράφει] et successorem 

quidem. archelaum natu. macimum antipatrà fratrem. scripsit. Lat regemque 
archelaum instituit seniorem ex fratribus Heg 2. υἱὸν om. PAML? δὲ om. 

PAML? ᾿Αντιπάτρου] ἀντίπα PAML? 4 τὸν ἀντίγονον V. ὅ τέσσαρα 

«al τριάκοντα ἔτη tr. Μ τέσσαρα καὶ τριάκοντα] 4 PA ἀφ᾽ — 6 τριά- 

«ovre om. € 6 ἑπτὰ καὶ τριάκοντα] 25 PA —— de Herodis temporibus uid. 
Ant. XIV 389. 487. XVII 191 χαὶ κατὰ] κατὰ M κατὰ μὲν ταὶ τὰ 
uiv V 71 ἄλλος! ἕτεροσ LVRC ὅστις] ὅστισ γε LVRC χατεχτήσατο) 
PRLat κατεστήσατο AMLVCLips 9 χατέλιπεν, v i. ras. Α χατέλειπεν VR 
ἀτυχέστατοσ ex ἀτυχεστάτοισ Corr. L 10 στρατιωττιχὸν Α προσελ- 

ϑοῦσα PA!L progressa Lat μετὰ τἀνδρὸς] Destinon μετ᾽ ἀνδρὸσ codd. 
ἡ om. V 12 τὸν βασιλέα] αὐτὸν LVRC ἀναπέμπειν] ἀναπέμπει M iussisse 

dimitti Lat 13 τούτων --- στρατιώταις] atque iía per hos abeuntes (h. e. διὰ 

τούτων οἰχομένων) militibus indicatur Lat δὲ LVRC ἐδήλου MLVRC 
τα λοι 

14 συνῆγεν MLVRC μετὰ τοῦ λοιποῦ] μετοῦπου A 15 x«9' LVRC 
16 πεπιστεὺυ] - μένοσ ἃ 18 χαὶ viv] τήν τε LVRC ἀποληφϑεῖσαν Ῥ 
19 πολλὰ om. C 21 γειτνεόντων P γειτνιώντων ex γειτριόντων corr. A 
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vóuog, τετράρχης δ᾽, ὡς τιροείσταμεν, ᾿Αγτίσας, βασιλεὺς δ᾽ ᾿Αρχέ- 
λαὸς ἀπιεδείχνυτο. τούτῳ δὲ τόν ve δαχτύλιον τὸν ξαυτοῦ Kaí- 
σαρι φέρειν ἐνετέλλετο χαὶ τὰς διοιχήσεις τῆς βασιλείας σεσημασ- 
μένας" χύριον γὰρ ἁπάντων ὧν διατάξειεν χαὶ βεβαιωτὴν τῶν 
διαϑηχῶν εἶναι Καίσαρα" τά γε μὴν λοιττὰ χατὰ τὰς τιροτέρας 
διαϑήχας φυλάττειν. 

9. Βοὴ δ᾽ εὐθὺς ἐγένετο τῶν ΑΙρχελάῳ συνηδομένων, xal κατὰ 
στῖφος οἱ στρατιῶται μετὰ τοῦ τελήϑους τιροσιόντες ὑτεισχνοῦντο 
μὲν τὴν ἑαυτῶν εὔνοιαν, συνηύχοντο δὲ xoi τὴν τταρὰ τοῦ ϑεοῦ, 
x«i μετὰ ταῦτα πρὸς ταφὴν ἐτρέποντο τοῦ βασιλέως. παρέλιττεν 
δ᾽ οὐδὲν ᾿“ρχέλαος εἰς πολυτέλειαν, ἀλλὰ πάντα τὸν βασιλιχὸν 
χόσμον τιροήνεγχεν συμτιομτιεύσοντα τῷ γνεχρῷ" χλίνη μὲν γὰρ 
δλόχρυσος ἣν διάλιϑος, στρωμνὴ δὲ ἁλουργὶς ποιχίλη, τὸ σῶμα 

δ᾽ ἐχ᾽ αὐτῆς πορφύρᾳ χεχαλυμμένον, xal διάδημα μὲν ἐτεέχειτο 
τῇ χεφαλῇ, στέφανος δ᾽ ὑττὲρ αὐτοῦ χρυσοῦς, τὸ δὲ σχῆτυτρον saga 
τὴν δεξιάν. xol περὶ τὴν χλέίνην οἵ τὸ υἱεῖς xol τὸ πλῆϑος τῶν 
συγγενῶν, ἐφ᾽ οἷς οἱ δορυφόροι καὶ τὸ Θρῴκιον στῖφος Γερμανοί 
ve xal Γαλάται διεσχευασμένοι πάντες ὡς εἰς πόλεμον. προῆγεν 
δ᾽ ἡ λοιπὴ δύναμις ὡπλισμένη τοῖς ἡγεμόσιν xol ταξιάρχοις ἀχο- 
λουϑοῦντες ἐν χόσμῳ, τιενταχόσιοι δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς τῶν οἰχετῶν 

xal ἀπελευϑέρων ἀρωματοφόροι. σταδίους δ᾽ ἐχομίσϑη τὸ σῶμα 

$ 668 — Ant. Iud. XVII 194. 

PALMVROC LatHegesippus I 46 p. 119. 
1 δὲ ALVROC προείπομεν MLVRC "Avrixac] antipater cod. Ambr. 

Heg δὲ ALVRC 2 δὲ om. P fort. recte 3 czo βασιλείασ, litt. vo βα ut 
uid. i. ras. M^ 4 χύριον, litt. 69:0 i. ras. minore A τῶν διαϑηκῶν om. Lat 
et ut uid. Heg 5 χατὰ] xoi C 7 δὲ LVRC εὐθὺς i. marg. suppl. 
m.2 V συνηδοδομένων C 8 post πλήϑους deletum o£ στρατιῶται C 
προσιόντες) PAMR?Lat προϊόντεσ LVCR! 9 ηὔχοντο V! 10 x«l om. 
AMLVRCLat τ' αἀφὴν L ἐτράποντο MLRC παρέλειπεν (--- πε LVR) 

PLVR 11 δὲ LVRC  ó ἀρχέλαοσ LVRC βασίλειον κόσμον LVRC 
12 συμπομπεύσαντα L'!R! συμποπεύσοντα OC! — xAvg-V γὰρ om. LVRCLat 
13 στρομνὴ V!  aAovoylo PLVRC &2ovoyzo M. 14 δὲ LVRC αὐτῆ PM 

ον 

χεχαλυμένον A 1 δὲ LVRC σχῆπτρ. αὶ 16 περὶ] περὶ μὲν LVRC 
υἱοῖσ C! 18 γαλάται, eL i. ras. m. 2 V διεσχευασμένοι — 19 δύναμις] 
uelut ad. bellum instructi omnes antecedebant, cetera uero militum manus Lat 

19 δὲ LVRO λοιπὴ] λυπὴ O! ὡὍπλισμένοι LVRC τα- ξιάρχοισ À τα- 
ξιάρχαισ C 20 ἐπ᾿ ὑπ᾿ L!'VROC αὐτοῖσ ex αὐτῆσ corr. V ἐπ᾽ αὐτοῖς 
om. Lat 21 δὲ LVRC τὸ σῶμα ἑβδομήκοντα] διαχοσίουσ τὸ σῶμα L 

009 
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, c. , ct 

ἑβδομύήχοντα εἰς ἩΙρώδειον, ὅπτου χατὰ τὰς ἐντολὰς ἐτάφη. xai τὰ 
ς τὸν , 

μὲν σπτερὶ Πρώδην τοιοῦτον ἔσχεν τέρας. 

8 673 — Ant. Iud. XVII 399. 

PAMLVRCLat Hegesippus I 46 p. 118 
1 ἑβδομήκοντα] διακοσίουσ LVRCLatHeg eti. marg. M ὀχτὼ Ant. Iud. XVII 

199; sexaginta stadia Herodium ab Hierosolymis abesse dicitur supra $ 419 
Ant. lud. XV 824 zoo&óiov A'V ῥώδιον 1,18, δόδιον C 2 περὶ ἡρώδου P 

Subscriptio deest PV ἐἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ ἰουδαΐχησ ἱστορίασ' A0yoc 
7U m € , 

πρῶτοσ ἃ ἰωσή λόγοσ ὦ M φλαυΐου Ἰωσήπου Ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ 

λόγοσ ἃ L τέλοσ φλαουΐου (yo φλαβίου i. marg.) Ἰωσήπου ἰουδαϊχκῆσ ἱστορίασ 
περὶ ἁλώσεωσ ἃ R τέλοσ τοῦ ἃ λόγου O fl. ioseppi liber primus explicit incipit 
liber secundus Lat 
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II. 

«Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου 
M c / , (3^ 

πρὸς Ρωμαίους λογος p. 

L 1. ᾿ἀρχελάῳ δὲ νέων ἦρξε ϑορύβων ἡ τῆς ἐπὶ Ῥώμην ἀπο- 1 
δημίας ἀνάγχη. σπτενϑήσας γὰρ ἡμέρας ἑπτὰ τὸν ᾽τατέρα χαὶ τὴν 
ἐπιτάφιον ἑστίασιν ττολυτελῆ τῷ τελήϑει παρασχών" ἔϑος δὲ τοῦτο 
παρὰ Ἰουδαίοις πολλοῖς πενίας αἴτιον διὰ τὸ τιλῆϑος ἑστιᾶν ovx 

ἄνευ ἀνάγχης᾽ εἰ γὰρ παραλείτοι τις, οὐχ ὅσιος" μεταλαμβάνει 
μὲν ἐσθῆτα λευχήν, πρόεισι δὲ εἰς τὸ ἱερόν, ἔνϑα ποιχίλαις αὐτὸν 
εὐφημίαις ὃ λαὸς ἐκδέχεται. καἀχεῖνος τὸ τυλῆϑος ἀφ᾽ ὑψηλοῦ βήμα- 2 
τος xal χρυσοῦ ϑρόνου δεξιωσάμενος τῆς τὲ σπουδῆς, ἣν ἐνεδεί- 
ξαντο τιερὶ τὴν χηδείαν τοῦ ττατρός, εὐχαριστεῖ καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν 
ϑεραιείας ὡς πρὸς βέβαιον ἤδη βασιλέα" φείδεσϑαί ys μὴν ov 
μόνον ἔφη τῆς ἐξουσίας ἐπτὶ τοῦ τταρόντος, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὀνομάτων, 

ἕως ἂν αὐτῷ Καῖσαρ ἐπιχυρώσῃ τὴν διαδοχήν, ὃ xcl χατὰ τὰς 
διαϑήχας τῶν ὅλων δεσητότης" οὐδὲ γὰρ ἐν Ἱεριχοῦντι τῆς στρα- ὃ 
τιᾶς τὸ διάδημα ττεριαπτούσης αὐτῷ δεδέχϑαι" τοῦ μέντοι τερο- 
ϑύμου καὶ τῆς εὐνοίας ὥστερ τοῖς στρατιώταις οὕτω xol τῷ δήμῳ 

$ 1— Ant. Iud. XVII 200. 

PAMLVRCLat 

Titulus: φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχοῦ πολέμου πρὸσ δωμαίουσ λόγοσ 

B P φλαυΐου ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ B A φλαυΐου 

ἐωσήπου ἑβραίου Ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ δεύτεροσ M. περὶ 

ἁλώσεωσ λόγοσ B LR ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ δεύτεροσ V φλαυουΐου 

ἐωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ B C 1i. marg. α΄ V 2 inva] ΣΉ A 
ὃ πολυτελεῖ P πολυτελῆ, ἢ 1. ras. m. 2 V 4 διὰ — 5 ἀνάγκης om. Lat 
9 παραλίποι MLC 9 τοῦ πατρός om. P εὐχαρίστει M. 11 μὴν ἐπὶ 
τοῦ παρόντοσ οὐ μόνον ἔφη τῆσ ἐξουσίασ tr. LVRC —— 12 zai] om. MLVRC 
eliam Lat 18 ὅλων] ὄνων Υ;: οὐδὲ — 14 δεδέχϑαι liberius uertit Lat 
14 δέχεσϑαι LVRC 
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^7; J , 2 , , € - , 

πλήρεις ἀποδώσειν τὰς ἀμοιβάς, ὑπόταν ὑπὸ τῶν χρατούντων 
^ ^ πὴ V -" , , - 

βασιλεὺς ἀπτοδειχϑῇ βέβαιος" σπουδάσειν γὰρ ἐν πᾶσιν τερὸς αὐτοὺς 
- - 3 

φανῆναι τοῦ στιατρὸς ἀμείνων. 
3 ^ , c , M - 2 , 3 - - 

2. Ἐπὶ τούτοις ἡδόμενον τὸ τλῆϑος ευϑέως ἀπεπειρᾶτο τῆς 
3 - , , , 

διανοίας αὐτοῦ μεγαλοις αἰτήμασιν᾽ oi μὲν yàg ἐβόων ἐπικουφί- 
πὴ S B 3 

ζειν τὰς εἰσφορᾶς, οἱ δὲ ἀναιρεῖν τὰ τέλη, τινὲς δὲ απτολύειν τοὺς 
, ) cr , ^ - 

δεσμώτας. ἐπένευσε δ᾽ ἑτοίμως ἀπασι ϑεραπεύων τὸ πλῆϑος. 
»" L 2 2 , M - , p » M ^ , 
ἔσχεξιτα ϑύσας ἕν εὐωχίᾳ μετὰ τῶν φίλων ἣν. ἔνϑα δὴ περὶ δείλην 
2 , 2 3 τὲ - 2t , » 

ἀϑροισϑέντες ovx Οολίγοι vOv νεωτερίζειν προῃρημένων ἤρξαντο 
[4 € - , ἰδίου σπτένϑους, ὅτε τὸ χοινὸν ἐπτὶ τῷ βασιλεῖ πέπαυτο, xavoAoqv- 

ρόμενοι τοὺς χολασϑέντας ὑπὸ Ἡρώδου διὰ τὸν ἔχχοττέντα χρυσοῦν 
2 * - , - E 5 Y , ἘΣ € , 

ἀἑτὸν τῆς πύλης τοῦ ναοῦ. ἣν δὲ τὸ πένϑος ovy ὑπεσταλμένον; 
2 3 d , ἀλλ οἰμωγαὶ διατερύσιοι χαὶ ϑρῆνος éyxéAevovog xomeroí τὲ τεξριη- 

- , ^ ΔΝ ς 2 2 / «ι , c P1 

χοῦντες ὁλὴν τὴν πόλιν ὡς av ἐπε ἀνδράσιν, ovc ἔφασχον vaio 

τῶν πατρίων νόμων xai τοῦ ναοῦ πυρὶ πιαραπολέσϑαι. τιμωρεῖν 
P] 5 E 3) , - c ς - 

ὃ αὐτοῖς ἀνεβόων éx τῶν ὑφ᾽ Ἡρώδου τετιμημένων χρῆναι xai 
- 3 , , 2 S ztQUTOY τὸν bz. ἐχείνου χατασταϑέντα τταύειν ἀρχιερέα" προσήχξειν 

2 ᾿ξ 2 , - , 
γὰρ αὑτοῖς εὐσεβέστερον aigeio dat xol χαϑαρωτερον. 

», 3 ^^ A » 

3. Πρὸς ἃ παρωξύνετο uiv oyéhaog, ἐπεῖχε δὲ τὴν ἄμυναν 
iC Χ τιν ^ ^ c 2 "c ὃ ὃ 2 M , ^ 7.9 

ὑχτὸ τῆς περὶ τὴν ἔξοδον ἐπείξεως, δεδοιχὼς μή στοτὲ τὸ τελῆϑος 
, , - , -ῷ “-η 2^ , 

ἐχητολεμώσας χατασχεϑείη τῷ χινήματι. διὸ πειϑοῖ μάλλον ἡ βίᾳ 
^^ - D € 

χαταστέλλειν ἐτιειρᾶτο τοὺς νεωτερίζοντας xal τὸν στρατηγὸν vsto- 
γέμιψας παύσασϑαι τιαρεχάλει. τοῦτον εἰς τὸ ἱερὸν παρελϑόντα 

$3 — Ant. Iud. XVII 203. 

PAMLVRCLat 

1 πλήρησ 1,81 ὁπόταν, πό S. ἃ 2 ἀναδειχϑῆ M. y&o] (stu- 
dium) que Lat 4 ἡδόμενον, v finale i. ras. m. 2L — 5 ἐβόων, v s. A 
6 ἀπολύσειν LVRC — 1 ἐπένευε LVRC δὲ LVR 8 i. marg. β' VC 
9 προαιρουμένων LVRC 10 /ólov] τοῦ ἰδίου L'YRC χατωλοφυρόμενοι R* 
11 ὑφ᾽ LVRC. 13 ἀλλὰ L διαπρύσιοι, ὑ i. ras. 2litt. m. 20 ἐγχελευστὸσ 

P ἐκέλεστοσ A ἐγχέλευστοσ, y ex x aut ν corr. V iusto (iusso Destinon) Lat 
14 ὅλην om. Lat . zóAgv L 1 πατρίω R! ναοῦ] λαοῦ P templo Lat 
πυρὲ om. LVRC Lat fort. recte; cf. I 655 16 δὲ LVRC— αὐτοὺσ PAM 
zonve VO χρήμασι (— ow PA) PAMLRLat et i. marg. manu ut uid. recentiore 
V5; χρῆναι non nimis placet, quod a correctore inuentum esse putat Destinon 
17 χκατασταϑέντα ex χαταστᾶντα corr. M προσήχειν — 18 χαϑαρώτερον) 
atque alium pietate praestantem magisque purum optari debere Lat 18 αὖ- 

tovg P 19 &- À ἐπείχετο LVRC 20 ὑπὸ] ἐπὶ C 21 ἐχπολε- 
μήσασ A! βία: Α 

10 
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coiv φϑέγξασθαί τι λίϑοις ἀττήλαυνον οἱ στασιασταὶ xci τοὺς 
μετ᾿ αὐτοῦ ἐπτὶ σωφρονισμῷ τιροσιόντας, ἐνίει δὲ σιολλοὺς ὁ ̓ Αρχέ- 
λαος, καὶ πάντα τιρὸς ὀργὴν ἀττεχρίναντο δῆλοί ve ἦσαν οὐχ ἤρε- 
μήσοντες εἶ τελήϑους ἐπιλάβοιντο. xal δὴ τῆς τῶν ἀζύμων ἐνστά- 
σης ἑορτῆς, ἣ πάσχα παρὰ Ἰουδαίοις χαλεῖται στολύ τε ϑυμάτων 
χελῆϑος ἐχδεχομένη, χάτεισι μὲν ix τῆς χώρας λαὸς ἄτπεειρος ἐτεὶ 

τὴν ϑρησχείαν, οἱ δὲ τοὺς σοφιστὰς τιενϑοῦντες ἐν τῷ ἱερῷ συνει- 
στήχεσαν τροφὴν τῇ στάσει ποριζόμενοι. πρὸς ὃ δείσας ᾿ρχέλαος 
χιρὶν δι᾿ ὅλου τοῦ τιλήϑους διαδραμεῖν τὴν νόσον ὑττοτιέμτιει μετὰ 
ozcígag χιλίαρχον τιροστάξας βίᾳ τοὺς ἐξάρχοντας τῆς στάσεως 

χατασχεῖν. τιρὸς οὺς τὸ τιλῆϑος ἅπαν τιαροξύνεται xol τοὺς μὲν 

πολλοὺς τῆς σπείρας βάλλοντες λίϑοις διέφϑειρον, ὃ δὲ χιλίαρχος 
ἐχφεύγει τραυματίας μόλις. ἔτεειϑ᾽ οἱ μὲν ὡς μηδενὸς δεινοῦ γεγο- 
γότος ἐτρέποντο τιρὸς ϑυσίαν" οὐ μὴν ᾿Αρχελάῳ δίχα φόνου καϑεχ- 
τὸν ἔτι τὸ πλῆϑος ἐφαίνετο, τὴν δὲ στρατιὰν &xaqínow αὐτοῖς 
ὅλην, τοὺς μὲν πεζοὺς διὰ τῆς ττόλεως ἀϑρόους, τοὺς δὲ ἱσεεῖς 

ἀνὰ τὸ πεδίον" ot ϑύουσιν ἑχάστοις ἐξαίφνης τιροστιεσόντες διαφρϑεί- 

ρουσι μὲν scegli τρισχιλίους, τὸ δὲ Aouróv τελῆϑος εἰς τὰ τελησίον 
ὄρη διεσκέδασαν. εἵποντο δὲ ᾿αρχελάου χύρυχες κελεύοντες ἕχαστον 
ἀναχωρεῖν ἐπ οἴχου, xal τιάντες ᾧχοντο τὴν ἑορτὴν ἀπτολιτιόντες. 

8 9 — Ant. Iud. XVII 212. 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 1 p. 121. 

1 χαὶ — 3 ἀπεχρίναντο)] et aliis post eum mulcendi sui gratia missis, 
multos enim allegabat archelaus, iracunde omnia responderunt Lat tovc] 

voto L'YRC 2. αὐτοῦ] αὐτοὺσ A! αὐτὸν L'VRCLat προσιόντασ, προ i. ras. 
Α προσιοῦσιν L'VRCLat ὃ om. LVRC 38. zo πάντα] πάντα Ο πάντα δὲ 
LVR ἀπεχρίναντο, v post c i. ras., vo suppl. m. 2 V ἀπεχρίνατο C! ἦσαν] 
om. L!VR, u. 4 post ἐπιλάβοιντο suppleuit L? οὐχ, x i. ras. A οὐχ ἠρεμή- 
covtto P 4 ἐπιλάβοιντο] ἀπολάβοιντο nescio unde Hauerkamp ὅ 7j om. 
L'!RC qui Lat  q«oz« LVRC pascha Lat παρὰ voio ἰουδαίοισ C 6 χάτεισι] 
ἄνεισι mauult Relandus ἀἄπειροσ ἐκ τῆσ χώρασ λαὸσ (λεὼσ C et i. marg. V) 
tr LVRO — 2.zi (eras. uid. z) Βα 1 ϑρησκίαν C! σσυνειστήχεσαν] εἱστή- 
χεσαν P!M συνειστήχεισαν LVRC 9 διαδραμεῖν}] δραμεῖν LRC συνδραμεῖν V 

corrumperet Lat 10 βίᾳ] etiam Lat 11 πα] οξύνεται L! 12 βάλλοντες] 
λαβόντεσ A βαλόντεσ M βαλλόντεσ L διέφϑειραν AV — 13 μόγισ LVROC 

ἔπειτα LVR 14 γεγονότοσ δεινοῦ tr. PAM ἐτράποντο LVR ἐτράπον 
(sic) C πρὸσ τὴν ϑυσίαν LVRC δίχα φόβου Naber 16 ἀϑρόουσ 1, 

11 0i] ἡ ex o: corr. A et m. 3 V ἕχαστοι V ἑχάστοισ δ᾽ PAM — 18 τρισχι- 
Alovc] γ ῬΑ nouem milia LatHeg εἰς — 19 χήρυκες] per muros proaünos 
deiecerunt; praecones autem sequebantur archelaum Lat 19 χήρυχεσ ἀρχε- 
λάου ἵν. LVRC 20 &zoA- ιπόντεσ V 
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2) ^ - M - ^ - 

IL. 1. Αυτὸς δὲ μετὰ τῆς μητρὸς xol vov φίλων Ποπλᾶ xoi 

Πτολεμαίου xai Νιχολάου χατήει πρὸς ϑάλασσαν χαταλιτεὼν ἔχεί- 
τρουτόν τὲ τῶν βασιλείων χαὶ χηδεμόνα τῶν οἰχείων (Φίλιστον. 

, D Cf - ΄ , - 2€ EE 

συνεξήξι δ᾽ eua τοῖς τέχνοις Σαλώμη καὶ τοῦ βασιλέως ἀδελφιδοῖ 
ve xai γαμβροί, τῷ μὲν δοχεῖν συναγωνιούμενοι περὶ τῆς διαδοχῆς 
2 9 ^ TJ 2 - M ' 

«ρχελάῳ, τὸ δ᾽ αἀληϑὲς χατηγορήσοντες zeol τῶν χατὰ τὸ ἱερὸν 
στταραγομηϑέντων. 

- »J t Γ΄ , - € - 

2. Συναντᾷ ὃ αὐτοῖς χατὰ τὴν Καισάρειαν Σαβῖνος ὁ τῆς 
Nu OPI, 32512 ? 2 ' 3I - — ςε , 
Συρίας ἐπίτροπος εἰς Ιουδαίαν ανιὼν ἕπτὶ φυλαχῇ τῶν Ἡρώδου 

Io , , - Ν , ^ 

χρημάτων. τοῦτον ἐπέσχεν ττροσωτέρω χωρεῖν &zeA90v Οὔαρος, ov 
^ , ^ Y 3 ,^ , , 

διὰ Πτολεμαίου “πτολλὰ δεηϑεὶς LMoyélaog ueveséuavo. τότε μὲν 
5 nae 577 t. 3512) * , ' 

οὖν Σαβῖνος Ουάρῳ χαριζόμενος ovv ini τὰς ἄχρας ἔστιξυσεν οὔτε 
-«: - , , 3 y19 3 7 , M 

τὰ ταμιεῖα TOY ττατρῴων χρημάτων azéxAcuoev Aoyelaq, μέχρι δὲ 
- σ y 3 , € , " y 

τῆς Καίσαρος διαγνώσεως ἠρεμήσειν vzéoyero xai διέτριβεν ἐπὶ 
- , € d - M “7 c 2 , 

τῆς Καισαρείας. ὡς δὲ τῶν ἐμπητοδιζόντων ὃ μὲν εἰς ΑἸντιόχειαν 
2 - 3 "ἢ ' 2) c , 2 , 1 NUN ὯΝ 2 ST 
ἀπῆρεν, «Αρχέλαος δὲ eig Ῥώμην ἀνήχϑη, διὰ τάχους é&mi [egoco- 
44 € , , M ^5 , 

λύμων ὁρμήσας παραλαμβάνει τὰ βασίλεια xal μετατιεμττόμενος 
τούς τὲ φρουράρχους xal διοιχητὰς ἐπιειρᾶτο διερευνᾶν τοὺς τῶν 

, 2 , 2 , 2 M 

χρημάτων ἀναλογισμοὺς τάς τὲ ἄχρας παραλαμβάνειν. οὐ μὴν oi 
F^ - 3 r7 2 ^^ ^ , - 

(ύλαχες τῶν ZdoycAaov χατημέλουν ἐντολῶν, ἔμενον δὲ φρουροῦντες 
, ^ ^ 3 , - , -—^ ^ 2A 5 ^U 

ἕχαστα x«i τὴν φρουρὰν ἀνατιϑέντες Καίσαρι μάλλον ἢ oyelaq. 
PH 215 ; B - A ΩΣ ; 

9. Kav τούτῳ z&Atw ᾿Αντίπας ἀμφισβητῶν zceg τῆς βασιλείας 
à Re ues - , 5 ' , 

ἐπέξεισιν αξιῶν τῆς ἐπιδιαϑήχης κυριωτέραν εἶναι τὴν διαϑήκην, 
ἐν ἣ βασιλεὺς αὐτὸς ἐγέγ συλλήψεσθαι δ᾽ αὐτῷ Uzé- ἐν 3) βασιλεὺς αὑτὸς ἐγέγρατετο. Lp L αὑτῷ προῦτι 

21 , N ^^ ^ - ^ 2 ἣν “ἢ ^ , - 

04610 Σαλώμη χαὶ πολλοὶ τῶν σὺν -doychaq πλεόντων συγγξενων. 

S 44 ΞΞ Ant. Iud. X VII. 910: 

PAMLVRC Lat 

1 ποπλὰ P πόπλα ex corr. A. Πτόλλαν Ant. Iud. XVII 219 2 i. marg. 
y V 4 δὲ LVRC tov] oí τοῦ LVRC ἀδελφοί LVROC fratris — filü 
Lat 9 τῷ] τὸ C fort. recte 6 δὲ VR τῶν] vov R! et ut uid. A! 

7 i. marg. y C S συναντᾶι (ει eras.) V δὲ LVR κατὰ] καὶ κατὰ l 

τὴν om. LVRC 10 οἴαροσ ἐπελϑών tr. LVRC 12 οὔτε LVR 

ἔσπεσενα [18 τὰ] μετὰ L!--và ἃ Ε ταμεῖα V 14 χαὶ διέτριβεν] διέτριβε 
δὲ LVRC 18 διερευνῶν LV 19 ἀναλογισμοὺς] ἀναλώτασ LVRO rationes 
(pecuniarum) Lat 20 φύλακες] φρούραρχοι LVRC. custodes Lat ante 

ἐντολῶν eras. τῶν R ἔμενον di] PAM ἀνέμενον δὲ L!VRO ἀλλ᾽ ἔμε- 

γον L? 22 i. marg. ὁ VC χἀν — 23 ἐπέξεισιν] cum hoc autem. antipas 
quoque de regno certabat Lat 23 ἐπεξίησιν PAM τὴν διαϑήκην εἶναι 
κυριωτέραν tr. LVRC— 24 δὲ LVR 
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ἐχτήγετο δὲ τὴν μητέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν Νιχολάου Πτολεμαῖον 
δοιεὴν εἶναι δοκοῦντα διὰ τὴν saga ρώδη zov γεγόνει γὰρ 
δὴ τῶν φίλων ἐχείνου τιμιώτατος" :τλεῖστον μέντοι τυετιοίϑει διὰ 

δεινότητα λόγων Εἰρηναίῳ τῷ δήτορι, διὸ xal τοὺς νουϑετοῦντας 
» 2 ' ^ n» ^ ' 3 V € h- ^ , 

εἴχειν ᾿Αρχελάῳ χατὰ τὸ τιρεσβεῖον xci τὰς ἑπιδιαϑήχας διεχρού- 
σατο. μεϑίστατο δὲ iv Ῥώμῃ ττάντων πρὸς αὐτὸν v) σπουδὴ τῶν 

- [r4 PIN "n 5 2 »η ^ / , 

συγγενῶν, oic διὰ μίσους ἣν -AoyéAaoc, «al τιροηγουμένως ἕχαστος 
2 , , -€ , , J - 

αὐτονομίας ἐπεϑύμει στρατηγῷ Ῥωμαίων διοιχουμένης, εἰ δὲ τοῦτο 
y , ^ , 2 , , 

διαμαρτάνοι, βασιλεύειν Αντίπταν ἤϑελεν. 
Ὁ / 2 ) - 2 ᾿Ξ NS πον τα, * M3 2 LJ asc 

. Συνήργει Ó αὐτοῖς εἰς τοῦτο xal Σαβῖνος δι ἐπιστολῶν 
, ^ 2 , ^ , ^4 $i 2 , - 

χατηγορήσας μὲν Αἴρχελαου παρὰ Καίσαρι, τιολλὰ ὃ ématvéoac 
2 5 ^p; ' 313 , c L ) , 
᾿Αγντίπαν. συντάξαντες δὲ τὰ ἐγχλήματα οἱ ττερὶ Σαλώμην ἐνεχεί- 

7 2 , , , ἡ - 

oucav Καίσαρι, xal μετὰ τούτους “Τρχέλαος τά τὲ χεφάλαια τῶν 

ἑαυτοῦ δικαίων γράψας xai τὸν δαχτύλιον τοῦ ττατρὸς χαὶ τοὺς 
λόγους εἰσττέμτεει διὰ Πτολεμαίου. προσχειγψάμενος δὲ ὁ Καῖσαρ τὰ 

21018) - 3 5*4; , , - "n ' ^ ue 

σταρ ἀμφοῖν xav ἰδίαν τό τὲ μέγεϑος τῆς βασιλείας xal τὸ τιλῆϑος 
- , [4 N J bd LAN - 

τῆς προσύδου, πρὸς οἷς τὸν ἀαριϑμὸν τῆς Ἡρώδου γενεᾶς, τιρο- 
N du , ^ 

αναγνοὺς δὲ xal τὰ παρὰ Οὐάρου xol Σαβίνου τιερὶ τούτων éreoraA- 
/ , 2 od - ἢ , € ' μένα, συνέδριον μὲν ἀϑροίζει τῶν ἐν τέλει Ῥωμαίων, ἐν ᾧ xai τὸν 
b] 2 - EU / 

ἐξ dyoínza xai Ἰουλίας τῆς ϑυγατρὸς ϑετὸν zaióa Γάιον πιρώ- 
E Ww. S / ΩΣ ὁ 

τως ἐχάϑισεν, ατιοδίδωσι δὲ λόγον αὐτοῖς. 
," c , 2 5 - 

5. Ἔνϑα χαταστὰς ὁ Σαλώμης υἱὸς ᾿Αντίσπεατρος, ἣν δὲ τῶν 
3 / 2 , ΄ 2 - ἀρὰ rea ^. ἐναντιουμένων «ρχελάῳ δεινότατος εἰπεῖν, κατηγόρει φάσχων τοῖς 

$ 21 — Ant. Iud, XVII 225. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 120. 

1 ἐπήγετο] ducebant Lat 2 παρ LVRO ἐγεγόνει VO. 3 δὴ om. P 
ἐχείνου τιμιώτατος] τιμιώτατοσ ἐχείνω LVRC ili — (amicorum) carissimus 

Lat ἐπεποίϑει PAML? 4 δεινὸ - - --Ἰτητα Ὁ διὸ] δι᾿ ὃν VO unde Lat 
5 ἥχειν P et ut uid. A!V! " προηγουμένως] προηγουμένωσ μὲν LVRC 
8 στρατηγῷ — 9 ἤϑελεν] et aut romano magistratu administrari aut si hoc non 
impetrarent antipam (antipatrum cod. Vat.) regem habere (cupiebant) Lat 8 ῥω- 
μαίω C τοῦτο] τούτου LVRC 9 .διαμαρτάνοιεν VO ἤϑελεν, ἢ i. ras. P 
ἤϑελε LVR ἤϑελον 10 δὲ LVRC 11 uivom.PLat δὲ ΠΟΥ͂ 12 ἐνεχεί- 
ρησαν L'RC 13 μετὰ τούτους] μετ᾽ αὐτοὺσ LVROC κεφάλαια] ἄλλα 
χεφάλαια PAM fort. recte 1ὅ λόγους] rationes administrationis Lat προσκεψά- 
μενοσ ex προσχηψάμενοσ corr. A 16 παρὰ 180 τό τε μέγεϑος] ubi 
regni magnitudinem animaduertit Lat 11 προσαναγνοὺσ MLRO et ex corr. V 

E 2 , α - P! M τῳ praelectis Lat 18 ἐπεσταλμέν - - C 19 rov] vov A τὸν] vov L'R 

20 τῆς ϑυγατρὸς om. C Γάιον] τὸν τιβέριον φησι i. marg. adnotant VC 
πρῶτοσ FALR (unc primum Lat πρῶτον Hudson 21 δὲ om. V 
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160 DE BELLO IUD. II 26—31 (II 5) 

3 - 2, ^ 3 - 2 

uiv λόγοις ἀμφισβητεῖν «ovi βασιλείας -oyéloov, τοῖς ὃ ἔργοις 
πάλαι γεγονέναι βασιλέα, κατειρωνεύεσϑαι δὲ νῦν τῶν Καίσαρος 
γ - [2] ^ m - 3 , 

ἀχοῶν, ὃν δικαστὴν τῆς διαδοχῆς οὐ τυξριέμεινεν, εἴ ye μετὰ τὴν 
Ἥ, ὃ λε A 23 ^ 9έ , M ᾿ς , ^ 9r 

ρώδου τελξυτὴν ἐγχαϑέτους μὲν ὑπτοττέμψψας τοὺς περιϑήσοντας 
2 - ^ , , 3 — 

αὐτῷ TO διάδημα, προχαϑίσας δ᾽ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου xol χρηματίσας 
' , - - 2 , N , 

βασιλεὺς τάξεις ve τῆς στρατιᾶς ἀμξεένψας xol τιροχοπτὰς χαρισά- 
μενος, ἔτι δὲ τῷ δήμῳ ττάντα χατανεύσας ὅσων ὡς παρὰ βασιλέως 

- 2 - N 
τυχεῖν ἠξίουν xai τοὺς ἐπὶ μεγίσταις αἰτίαις παρὰ τοῦ πατρὸς 
δεδεμένους λύσας, νῦν ἧχει παρὰ τοῦ δεσπότου σχιὰν αἰτησόμενος 

τ cr - ἘΞ eX b] - 

βασιλείας, ἧς ἤρήτασεν ἑαυτῷ τὸ σῶμα, xcl ποιῶν οὐ τῶν 7tQQy- 
, 2 - 2 , , , 2 € 

μάτων ἀλλὰ τῶν ovoucrovr χύριον Καίσαρα. σπιροσωνείδιζεν ὃ ὡς 
xci τὸ πένϑος χατειρωνεύσατο τοῦ πατρός, μεϑ᾽ ἡμέραν μὲν ἐπι- 

- ΄ , , , 

σχηματίζων τὸ τιρόσωττον εἰς λύτεην, νύχτωρ δὲ μέχρις χώμων uedvo- 
f4 - ΄ - 2 

χόμενος, ἐν ᾧ καὶ τὴν ταραχὴν τοῦ πελήϑους ἐκ τῆς ἐπὶ τούτοις ἀγα- 
γαχτήσεως ἔλεγεν γεγονέναι. xol τὸν ἀγῶνα τοῦ λόγου τιαντὸς àva- 
πηρείσατο τῷ πλήϑει τῶν περὶ τὸν ναὸν φονευϑέντων, οὖς 
2 ͵ ' 3o ECC ΄ N χ Ξ 287; , DW 
ἑληλυϑέναι uiv éq ̂  ξἕξορτήν, παρὰ δὲ ταῖς ἰδίαις ϑυσίαις ὠμῶς 
3 - - - - - - 

ἀτιεσφάχϑαι" xai τοσοῦτον ἐν τῷ ἱερῷ σεσωρεῦσϑαι νεχρῶν τελῆ- 
e 3 2 2^ 32^4^527 2 " , 2 ^ 3 , 

Joc, 000v ovÓ «v ἀλλόφυλος ἐσώρευσεν πόλεμος ἐπτελϑὼν ἀχή- 
3 , , 2 - 

ρυχτος. ταύτην μέντοι τὴν ὠμότητα ττροσχεψάμενον αὐτοῦ xol τὸν 
, ) . E Set es Ξ ES OM CZ "m 

πατέρα μηδ  &AmíÓog αὐτόν ποτε ἀξιῶσαι βασιλικῆς ἢ ὅτε χεῖρον 
- ΄ 2 N 5 , ^ - 

τὴν ψυχὴν χάμνων τοῦ σώματος ἀχρατὴς ἣν ὑγιαίνοντος λογισμοῦ 
^ 3 δὴ, (ἢ 2" 2 εν 2 Ὧ ἢ » c d , Y - 

καὶ οὐδ᾽ ὃν ἔγραφεν ὃν ταῖς ἑπιδιαϑήχαις 1060 διάδοχον, xol ταῦτα 

. 8 26 — Ant. Iud. XVII 230. 

PAMLVROLatHezsesipus II 1 p. 120. 
1 βασιλείας] περὶ βασιλείασ MLVROC δὲ LVRC 2 νῦν om. 

Bekker ex cod. Voss. 3 ἀχουῶν A! 0v] ὃν καὶ Α περιέμενεν 
PAM 5 δὲ LVRC tov om. LVRC προχαϑίσας — 6 βασιλεὺς] regis 
more in solio residentem Lat 6 βασιλεὺς] oo βασιλεύσ MLVRC στρα- 

τείασ PA militiae Lat 7 ἔτι δὲ] εἶτα LVRO i. marg. yg ἔτι δὲ C dnsuper 
Lat ὅσον S παρὰ] ὑπὸ MLVRC 11 δὲ ΕΥὦἑΒΟ 412 χατειρωνεύ- 
σατο, εἰ et ὦ i. ras. m. 2 V 13 μέχρι * À μέχρι MLVRC 14 ἐν 9] 
denique Lat 15 τὸν, ὁ ex ἢ corr. V παντὸσ τοῦ λόγου tr. LVRC 
16 τῶν] τὸν ἃ 17 ἐληλυϑέναι, εν i. ras. m. 2 C ϑυσίαισ ὠμῶσ, oc ex 
corr M 18 ἀπεσφάχϑε' τοσούτων V! σεσωρεῦϑαι ML!R et ex corr. A 
&v om. PA probante Destinone 19 ἀχήρυχτοσ ἐπελθὼν tr. V — post ἀχήρυχτος 
deletum πόλεμοσ C 21 μηδὲ LVR αὐτόν] αὐτῶ L!R αὐτῶι V ἀξιῶσαί 

ποτε tr. LVRC χείρων PA!L! 22 xauvov V! 23 οὐδ᾽ 0v] ovóàv P 
οὐδὰν Α οὔτε ὃν LVROC οὐδ᾽ ὃν uel ovy ὃν uertit Lat ἔγραψεν ῬΑ 
ήδει — p. 161, 1 διαϑήχαις om. C δε] MLRLat ἢ PA ἡδη V 
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μηδὲν τὸν ἐν ταῖς διαϑήχαις μέμψασϑαι δυνάμενος, ἃς ἔγραιμεν 
ὑγιαίνων μὲν τὸ σῶμα, καϑαρὰν δὲ τὴν τνυχὴν ἔχων τἄϑους τεαν- 
τός. εἶ μέντοι καὶ χυριωτέραν τὴν τοῦ κάμνοντος χρίσιν τιϑείη τις, 
ἀποκεχειροτονῆσϑαι βασιλείας ᾿Τρχέλαον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τοῖς εἰς αὐτὴν 
“αρανομηϑεῖσιν" στοταττὸν γὰρ ἂν γενέσϑαι λαβόντα τὴν ἀρχὴν 
πταρὰ Καίσαρος τὸν :ιρὶν λαβεῖν τοσούτους ἀνηρηχύτα; 

6. Πολλὰ τοιαῦτα διεξελϑὼν ᾿Αντίπτατρος xai τοὺς τιλείστους 

τῶν συγγενῶν σπιαραστησάμενος ἐφ᾽ ἑἕχάστῳ τῶν χατηγορημένων 
μάρτυρας χαταπαύει τὸν λόγον. ἀνίσταται δὲ Νιχόλαος ὑπὲρ ’,42ρχε- 
λάου, χαὶ τὸν μὲν ἐν τῷ ἱερῷ φόνον ἀναγχαῖον ἀττέφηγνεν" σηολε- 
μίους γὰρ γεγονέναι τοὺς ἀνῃρημένους οὐ τῆς βασιλείας μόνον ἀλλὰ 
χαὶ τοῦ δικάζοντος αὐτὴν Καίσαρος. τῶν δ᾽ ἄλλων ἐγχλημάτων ovu- 

βούλους ἀστεδείκνυεν αὐτοὺς τοὺς χατηγόρους γεγονέναι. τήν y& μὴν 
ἐπιδιαϑήχην ἠξίου διὰ τοῦτο μάλιστα εἶναι κυρίαν, ὅτι βεβαιωτὴν 

ἐν αὐτῇ Καίσαρα χαϑίστατο τοῦ διαδόχου" ὃ γὰρ σωφρονῶν ὥστε 
τῷ δεστιότῃ τῶν ὅλων πταραχωρεῖν τῆς ἐξουσίας οὐ δή zov περὶ 
χληρονόμου χρίσιν ἐσφάλλετο, σωφρονῶν Ó ἡρεῖτο χαὶ τὸν χαϑι- 
στάμενον ὃ γινώσχων τὸν χαϑιστάντα. 

7. ΖΔιεξελϑόντος δὲ πάντα καὶ Νιχολάου τταρελϑὼν ᾿Αρχέλαος 
χεροηυίγετει τῶν Καίσαρος γονάτων ἡσυχῆ. χαχεῖνος αὐτὸν μάλα 
φιλοφρόνως ἀναστήσας ἐνέφηγνεν μὲν ὡς ἄξιος εἴη τῆς “τατρῴας 
διαδοχῆς, ov μήν τι βέβαιον ἀττεφήνατο. διαλύσας δὲ τοὺς συνέ- 
ὅρους ἐχείνης τῆς ἡμέρας χαϑ' ἑαυτὸν περὶ ὧν διήχουσεν ἐσχέτι- 
τέτο, εἴτε χρὴ τῶν ἐν ταῖς διαϑήχαις χαταστῆσαί τινα διάδοχον, 
εἴτε xal πτάσῃ τῇ γενεᾷ διανεῖμαι τὴν ἀρχήν" ἐδόχει γὰρ énxovoíac 
τὸ τυλῆϑος τῶν τιροσώτπτεων χργ ζειν. 

$31 — Ant. Iud. XVII 238. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 120. 

1 ἃς] PAMLat ὃν ΒΟ o» L? 3 χαὶ om. V τιϑείη τίσ τὴν τοῦ 
χάμνοντοσ κρίσιν tr. L fort. recte 5 ποταπὸν γὰρ] PAMLat ἡ ποταπὸν γε 
ἄρα LVRC | &vs. Ὁ 8 ἐφ᾽ &xdovo S. P κατηγορουμένων MVC 10 καὶ] 

el ante omnia Lat ἀπέφαινε LRO ἀπέφηνε V 12 τοῦ — αὐτὴν] ipsius 
iudicis Lat αὐτὴν] αὐτὸν LVRC. δὲ (s. V) LVRC. 13 αὐτοὺς om. Lat 
17 δὲ AMLVRC ἠρεῖτο PAC χαὶ om. M [9 διεξελϑόντων V! καὶ 
5.Δ. ὃ ἀρχέλαοσ LVR — 20 προπίπτει] προσπίπτει PA'MV!R?C accedit uel 
accidit Lat τῶν] τοσ Μ γόνασιν M 241 ἀξιουσ C! 22 μήν τι] μέντοι 

PA, οὐ μὴν τί βέβαιον i. marg. (man. 1 ut uid.) A certum uero nihil Lat 
συνεδρίουσ 1, 23 ἐσχέπτετο)] διεσχέπτετο P 24 χρὴ om. A χρὴ — 
25 εἶτε i. marg. suppl. man. 2 V 26 χρήζειν τὸ πλῆϑοσ τῶν προσώπων 
tr. LVRC 
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162 DE BELLO IUD. II 39—45 (UI 1. 2) 

III. 1. IIoiv δὲ óoícot τι περὶ τούτων Καίσαρα τελευτᾷ uiv 
7, , ^ , ^ DU 2 n 

ἡ ̓ Αρχελάου μήτηρ Π]αλϑακὴ νοσήσασα, ππαρὰ Οὐάρου Ó ἐχομί- 
, ' yp , 2 ΄ ^ 

σθϑησαν ix Συρίας ἐπιστολαὶ πτερὶ τῆς Ιουδαίων ἀποστάσεως, ἣν 
A c » δι ον ἢ ' N SAIS: , z E 

χσεροϊδόμενος ὁ Οὕαρος, ἀνέβη γὰρ μετὰ τὸν .MoycsAaov πλοῦν εἰς 
ς ,η * - ri 2 κ L 5 * 
Ἰεροσόλυμα τοὺς σταρακινοῦντας καϑέξων, & etn) τρόδηλον ἢν τὸ 

πλῆϑος οὐχ ἡφεμῆσον, ἕν τῶν τριῶν GO Συρίας ταγμάτων, O7UEQ 
ἄγων ἧχεν, ἐν τῇ πόλει χαταλείπεει. xol αὐτὸς μὲν ὑπτέστρειμεν 
εἰς ᾿ Αντιόχειαν, ἐπελϑὼν δὲ ὃ Σαβῖνος ἀφορμὴν αὐτοῖς τταρέσχεν 

γεωτεροττηοιίας᾽ τούς τὲ γὰρ φρουροὺς :“ταραδιδόναι τὰς ἄχρας ἐβιά- 
ζετο χαὶ πιιχρῶς và βασιλιχὰ χρήματα διηρεύνα, ττεττοιϑὼς οὐ μόνον 
τοῖς ὑπὸ Οὐάρου χαταλειφϑεῖσι στρατιώταις, ἀλλὰ xol τελήϑει δού- 

λων ἰδίων, οὺς ἅπαντας ózA(coc ὑπηρέταις ἐχρῆτο τῆς τελεονεξίας. 

ἐνστάσης δὲ τῆς πεντηχοστῆς, οὕτω χαλοῦσίν τινα ἑορτὴν Ἰουδαῖοι 
zog ἑπτὰ γινομένην ἑβδομάδας χαὶ τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἡμερῶν τεροσ- 
ηγορίαν ἔχουσαν, ovy v συνήϑης ϑρησχεία συνήγαγεν τὸν δῆμον, 
ἀλλ᾽ ἢ ἀγανάχτησις. συνέδραμεν γοῦν τυλῆϑος ἄτσεειρον ἔχ τε τῆς 

Γαλιλαίας καὶ éx τῆς Ιδουμαίας “᾿Ιεριχοῦντός τὲ χαὶ τῆς ὑτεὲρ Ἴορ- 

δάνην Περαίας, ὑτεερεῖχεν δὲ σ-λήϑει xal πρροϑυμίαις ἀνδρῶν ὃ γνή- 
σιος ἐξ αὐτῆς Ιουδαίας λαός. διανείμαντες δὲ σφᾶς αὐτοὺς εἰς 
τρία μέρη τριχῆ στρατοτιεδεύονται, πρός τὲ τῷ βορείῳ τοῦ iegoU 
χλίματι καὶ góc τῷ μεσημβρινῷ χατὰ τὸν ἱππόδρομον, ἡ δὲ τρίτη 
μοῖρα πρὸς τοῖς βασιλείοις χατὰ δύσιν. τεεριχαϑεζόμενοι δὲ zcav- 
ταχόϑεν τοὺς Ῥωμαίους ἐπολιόρχουν. 

2. Ὁ δὲ Σαβῖνος πρός ve τὸ τελῆϑος αὐτῶν ὑποδείσας καὶ 

$ 39 — Ant. Iud. XVII 250. 

PAMLVRC Lat. 

2 Μαλϑαχὴ] μαλϑακῆ ML? μαλϑάχη corr. ex μαλϑαχῆςὟ marthace Lat 
νοσήσασα] voco νοσήσασα PAM νοσήσασα vooo L? morbo correpta Lat; νόσῳ 
fort reponendum δὲ ALVR. 3 ἀποστασίασ M 4 προϊδόμενος] Dindorf προει- 
δόμενοσ codd. ὁὃ om. MLVRC γὰρ] γὰρ δὴ LVRC τὸν] vov C! 6 πλῆ- 

9oc] PAM Lat ἔϑνοσ LVRC δ᾿] ἐν τῇ L! ἕν τι L?VRC ἀπὸ συρίασ τριῶν 
tr. V haud male ἅπερ uertit Lat 1 ἧχεν ἄγων tr. LVRC 1. marg. € VC 
8 ó om. C σαβῖνοσ, oc ex Bc corr. P 10 βασίλεια LVRC 11 coto, 
oig l. ras. ἃ 12 ὑπηρέται Ct 14 γενομένην AM x«l τὸν ἀριϑιμὸν)]) 
ec eorum numero Lat χατὰ τὸν ἀριϑμὸν Hudson ἡμερῶν, ρῶν suppl. m. 
20 15 ἔχουσιν P 16 ἀλλ᾽ 4] PAML? ἀλλὰ L!'VRC 11 xal ἐκ τῆς] xod 
LVRC τῆς ὑπὲρ] ὑπὲρ C! 18 προϑυμίασ PA ἀνδρῶν om.Lat 19 δὲ 
s.A ξαυτοὺσ LVRC 21 xAguev Μ v9] τὸ 1,10: 1] oti.ras. A τρίτη] 
vj τρίτη αὶ 22 κατὰ δύσιν ex χατάδυσιν corr. man. 21 δὲ om. PA πάν- 

τοϑεν LVRC 

οι 
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τὰ φρονήματα συνεχεῖς μὲν ἀγγέλους Eceuztev zoóc Οὔαρον ἐπιαμύ- 
γειν ἐν τάχει δεόμενος ὡς εἰ βραδύνοι καταχοτιησομένου τοῦ τάγ- 
ματος" αὐτὸς δὲ ἐτοὶ τὸν ὑιννηλότατον τοῦ φρουρίου σεύργον ἀναβάς, 
ὃς ἐχαλεῖτο (Φασάηλος ἐτιώνυμον ἔχων ἀδελφὸν Ἡρώδου διαφϑα- 
ρέντα ὑττὺ Πάρϑων, ἐντεῦϑεν χατέσειεν τοῖς ἐν τῷ τάγματι στρα- 

τιώταις ἐπιχειρεῖν τοῖς ττολεμίοις δι᾿ ἔχτεληξιν γὰρ οὐδ᾽ εἰς τοὺς 

σφετέρους καταβαίνειν ἐϑάρρει. “ταρατιεισϑέντες δὲ οἱ στρατιῶται 
“ροτιηδῶσιν εἰς τὸ ἱερὸν xal μάχην καρτερὰν τοῖς Ἰουδαίοις συνά- 
σιτουσιν, iv ἡ μέχρι μὲν οὐδεὶς χαϑύτιερϑεν ἐττήμυνεν ττεριῆσαν 
ἐμτιδιρίᾳ πολέμου τῶν ἀτιξίρων᾽" ἐπεὶ δὲ 7τολλοὶ ᾿Ιουδαίων ava- 
βάντες ἐπὶ τὰς στοὰς xarà χεφαλῆς αὐτῶν ἠφίεσαν τὰ βέλη, συνε- 

τρίβοντο z0AÀol καὶ οὔτε τοὺς ἄνωϑεν βάλλοντας ἀμύνεσθαι ócótov 
(v οὔτε τοὺς συστάδην μαχομένους ὑτιομένειν. 

3. Καταπογούμενοι μὲν πρὸς ἀμφοτέρων ὑπτοχειμτιρᾶσιν τὰς 
στοάς, ἔργα ϑαυμάσια μεγέϑους τε xol ττολυτελείας ἕνεχεν" οἱ δ᾽ 
ἐπ αὐτῶν ἐξαίφνης ὑπὸ τῆς φλογὸς περισχεϑέντες “τολλοὶ μὲν ἐν 

αὐτῇ διεφϑάρησαν, πολλοὶ δὲ ὑττὸ τῶν zoAsuíov τεηδῶντες εἰς 
αὐτούς, τινὲς δ᾽ εἰς τοὐτείσω κατὰ τοῦ τείχους ἐχρημνίζοντο, ἔνιοι 

δ᾽ ὑπο ἀμηχανίας τοῖς ἰδίοις ξίφεσιν τὸ zig ἔφϑανον" ὅσοι δὲ 
χαϑερηύσαντες ἀπὸ τῶν τειχῶν ἤξαν εἰς τοὺς Ῥωμαίους εὐμετα- 
χείριστοι διὰ τὴν ἔχτεληξιν ἦσαν. xci τῶν μὲν ἀττολωλότων, τῶν 

δ᾽ ὑπὸ τοῦ δέους σχεδασϑέντων ἐρήμῳ τῷ τοῦ ϑεοῦ ϑησαυρῷ τεροσ- 

8 45 — Ant. Iud. XVII 256. 

PAMLVRC Lat. 

1 πρὸς] παρὰ LVRC 2 εἰ i ras. Ἢ βραδύνη PA βραδύνει Υ 9 χατέ- 
σειξ, σ l.ras. m. 27 στρατιώιταισ V! στρατιώται C! 0 ἐπιχειρεῖν, zu 1. ras. 
ex. y corr. uid. P δι — " ἐθάρρει nam prae timore quibus ipse praeerat 
descendere nullus audebat Lat οὐδ᾽ οὐδὲ MLVRO οὐδεὶσ PA 7 φετέ- 
ρουσ V παραπεισϑέντες)] MLVRCLat παροπλισϑέντεσ PA 8 προσπηδῶσιν 
Α 9 ἡ i. ras. minore m. 2 V περιῆσαν] περιΐσαν V περιΐεσαν L'R 
10 πολέμου τῶν] πολεμούντων L'VROC ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ M 11 συνε- 
τρίβοντό τε Destinon, ut u. 14 χαταπονούμενοι δροάοβὶβ incipiat 

12 ἀμύνασϑαι C 13 τοὺσ -- - συστάδην (| συστάδην A) AV ὑπομένειν, εἰν 
i ras. A ferebant Lat 14 μὲν] ῬΑ δὲ MLVRO (amen Lat ὑπεμπιμπρᾶσι 
(σι ex σιν corr. A) AL. ὑπεμπιπρᾶσι VRC 15 δὲ LVRC 16 ἐπ᾽ ὑπ᾽ 
PAM αὐτὸν V! ὑὕὑᾧὕπὸ τῆσ φλογὸσ ἐξαίφνησ tr. LVRC 11 - αὐτῇ V 
διερϑάρησαν] διεφϑείροντο LVRC πηδόντεσ R 18 δὲ AMLV τείχους] 
τοίχου Destinon ἐκχκρημνίζοντο, ἡ ex & corr. ἃ χατεχρημνίζοντο LVRO 
19 δὲ LV ἐπ᾿ ἀμηχάνοισ, i. marg. yo ὑπαμηχανίασ m. 2 V ἔφϑανο»ν] 
ἔφανον L'R' 20 τειχῶν] τοίχων Destinon ἤϊξαν PAM ἤξαν 1,1 ἧξαν L? 
et i. marg. M ἥξαν VRC 21 xal] μέχρι LVRCLat 22 δὲ LVR 
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γιεσόντες oi στρατιῶται, ττερὶ τετραχύσια τάλαντα διήρττασαν, ὧν 
ὅσα μὴ διεχλάττη Σαβῖνος ἤϑροισεν. 

4. Ἰουδαίους δὲ ἢ τε τῶν ἔργων xal ἀνδρῶν φϑορὰ πολὺ τελείους 
χαὶ μαχιμωτέρους ἐτεισυνέστησεν Ῥωμαίοις xai περισχόντες τὰ βασί- 

λεια πάντας ἠτιείλουν διαφϑείρειν, cl μὴ ϑᾶττον ἀττίοιδν" ὑπισ- 
χνοῦντο γὰρ ὄδειαν τῷ Σαβίνῳ βουλομένῳ μετὰ τοῦ τάγματος 
ἐξιέναι. συνελάμβανον δ᾽ αὐτοῖς οἱ πλείους τῶν βασιλικῶν αὐτο- 
μολήσαντες. τὸ μέντοι πτολεμιχώτατον μέρος, Σεβαστηνοὶ τρισχίλιοι 

Ῥοῦφος ve xai Γρᾶτος ἐπὶ τούτοις, ὃ μὲν τοὺς ττεζοὺς τῶν βασι- 

λικῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ἔχων, Ῥοῦφος δὲ τοὺς ἱπητεῖς, ὧν ἕχάτερος xol 

χωρὶς ὑπηχόου δυνάμεως δι᾿ ἀλκὴν xal σύνεσιν πολέμου ῥοπή, τεροσ- 
έϑεντο Ῥωμαίοις. Ἰουδαῖοι μὲν οὖν ἐνέκειντο τῇ πολιορκίᾳ τῶν 
τειχῶν ἅμα τιειρώμενοι τοῦ φρουρίου χαὶ τοῖς περὶ τὸν Σαβῖνον 
ἐμβοῶντες ἀπιέναι μηδ᾽ ἐμποδὼν αὐτοῖς γενέσϑαι διὰ χρόνου :τολ- 
λοῦ χομιζομένοις τὴν πάτριον αὐτονομίαν. Σαβίνῳ δ᾽ ἀγαπτητὸν 
μὲν ἣν ὑτεεξελϑεῖν, ἠτείστει δὲ ταῖς ὑποσχέσεσιν xol τὸ πρᾷον αὖ- 
τῶν δέλεαρ εἰς ἐνέδραν ὑττώτιτευεν: ἅμα δὲ xal τὴν ἀπὸ Οὐάρου 
βοήϑειαν ἐληιίζων διέτριβεν τὴν ττολιορχίαν. 

IV. 1. Ἐν δὲ τούτῳ xai τὰ χατὰ τὴν χώραν πολλαχόϑεν ἐτα- 

$ 50 — Ant. Iud. XVII 264. 

PAMLVRCLat. 

1 τετραχόσια] v PA περὶ — Σαβῖνος] πολλὰ διήρπασαν, ov ὅσα μὴ 
διεχλάπη, περὶ τετραχόσια τάλαντα, Σαβῖνος col. Ant. XVII 264 Hudson 

3 ἀνδρῶν] ἡ τῶν ἀνδρῶν LVRC ἐπισυνέστησε, 6 i. ras. L 5 ἅπαντασ 
LVRC 6 βουλομένῳ om. P 7 συνελάμβανον, ἀμ i. ras. A à] 
s. A à: LVRC αὐτοῖς] ed. pr. αὐτοὺσ codd. πλείους] πλεῖστοι 
LVRC 8 τὸ — μέρος] pars (amen bellicosior erat Lat σεβαστηνοὶ, ἢ 
ex ,corr. ἃ 99 yoeroo sic P γράτοσ ΑΜΙΥ͂ ὁ] ὧν ὃἢΡ τῶν βασιλικῶν 
om.Lat 10 ὑπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὸν (o ex o corr.) A ὑφ᾽ ἑαυτὸν ΠΥ͂ΒΟ ἔχων ὑφ᾽ 
ξαυτὸν tr. LVRC o»] Destinon ὧν codd. ὧν — 12 Ρωμαίοις] quorum 
uterque ui corporis atque prudentia, etiamsi nullam manum oboedientem haberent, 

magnum tamen momentum belli romanis addidissent Lat 11 σύνεσις Ὁ πολέ- 

μου δοπή] Destinon ἢ πολέμου ῥοπὴν PAMLV 7 πολέμου ῥοπὴν ἄξιοσ ἦν R 
καὶ πολέμου ῥοπὴν C τὴν πολέμου δοπὴν Cardwell 18 τειχέων LVRC 
πειρόμενοι 1,1} τοῖς] vovo ἃ 14 ἐμβοῶντες — 15 αὐτονομίαν] clamantes ut 
nullo impediente discederet / habiturus tanto post tempore patriam libertatem 
Lat μηδὲ LVR ἔμποδον L!R et i. marg. m. 2 V γίνεσϑαι LVRC 
15 πάτριον] om. P πατρώαν A δὲ LVRC 17 ὑπώπτευ - εν (eras. c) A 

ὑπόπτευεν L'RV! ἀπὸ] ἐξ ΤῸ 18 διέτριβεν] διέφερε MLVR perferebat 
Lat 19 i. marg. e VC πολλαχόϑεν, πολλαχό i. ras. A 

et 

10 
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ράσσετο, καὶ Ovyvotc βασιλειῶν ὃ χαιρὸς ἀνέτιειϑεν. κατὰ μέν γε 
τὴν Ιδουμαίαν δισχίλιοι τῶν ὑπὸ Ἡρώδῃ :τάλαι στρατευσαμένων 
συστάντες ἔνοτιλοι διεμάχοντο τοῖς βασιλιχοῖς, oic ᾿ἀχίαβος ἀνειψιὸς 

βασιλέως ἀπὸ τῶν ἐρυμνοτάτων χωρίων ἐπολέμει ὑτιοςεύγων τὴν 

ἐν τοῖς σπιεδίοις συμτελοχήν᾽ ἐν δὲ Σετεφώρει τῆς Γαλιλαίας Tovóac 

υἱὸς Ἐζεχία τοῦ χατατρέχοντός “τοτὲ τὴν χώραν ἀρχιλῃστοῦ xal 
χειρωϑέντος ὑφ᾽ Ἡρώδου βασιλέως συστήσας τιλῆϑος ovx ὀλίγον 
ἀναρρήγνυσιν τὰς βασιλιχὰς δτιλοϑήκχας καὶ τοὺς τεερὶ αὐτὸν ὁτελίσας 
τοῖς τὴν δυναστείαν ζηλοῦσιν ἐπεχείρει. 

2. Κατὰ δὲ τὴν Περαίαν Σίμων τις τῶν βασιλικῶν δούλων 
εὐμορφίᾳ σώματος xal μεγέϑει τεετοιϑὼς ττεριτίϑησιν μὲν ἑαυτῷ 

διάδημα, περιιὼν δὲ μεϑ᾽ ὧν συνήϑροισεν λῃστῶν τά ve ἐν [couyot 
βασίλεια χατατείμτύρησιν χαὶ ττολλὰς ἑτέρας τῶν :“τολυτελῶν ἐπταύ- 
λεις, ἁρπαγὰς ῥᾳδίως ἐκ τοῦ πυρὸς αὑτῷ ποριζόμενος. κἂν ἔφϑη 
χεᾶσαν οἴχησιν εὐτερεττῇ χαταφλέξας, εἰ μὴ Γρᾶτος ὃ τῶν βασιλι- 
χῶν σιεζῶν ἡγεμὼν τούς τε Tooyovírac τοξότας xol τὸ μαχιμώ- 
τατον τῶν Σεβαστηνῶν ἀναλαβὼν ὑτταντιάζει τὸν ἄνδρα. τῶν μὲν 
otv Περαίων συχνοὶ διεφϑάρησαν ἐν τῇ μάχῃ, τὸν Σίμωνα δ᾽ αὐτὸν 
ἀναφεύγοντα δι᾿ ὀρϑίου φάραγγος ὃ Γρᾶτος ὑποτέμνεται xal φεύ- 

γοντος ἔχ στιλαγίου τὸν αὐχένα τιλήξας ἀττέρραξε. κχκατεφλέγη δὲ 

$ 55 — Ant. Iud. XVII 269. 

PAMLVRCLat. 
1 βασιλειᾶν] Ο βασιλεύειν PAML? et i. marg. V βασιλεῖσ L'VR ad regni 

cupidinem Lat μέν γε] ys μὴν PAM. μὲν V nam — quidem Lat 2 ὑφ᾽ 

LVRC 70000v LVRC 3 βασιλκοῖσ A Baci-- | λικοῖσ V ὃ ἀνεψιοσ 
βασιλέωσ LRC ὃ τοῦ βασιλέωσ dvswióo V 4 ἀποφεύγων LVRC — 5 συμ- 
πλοκὴν, À ex o corr. A σεπφώρη PA seffora aut seffori Lat 0 ἐζεκίου 
LVROC ἀρχηλήστου P ἀρχιλή στου (eras. ) V 1 τοῦ βασιλέωσ LVRC 
συστήσας] συστάντοσ Ὁ 8.αὑτὸν ex corr. A. 9 ἐπεχείρει ἐπιχειρεῖ 1, 
12 διάδημα] καὶ διάδημα LVRC ἤϑροισε LVRO ἱεριχῶ PA 13 χατα- 
πίπρησι OC! 14 ῥαδίουσ L'VRO facilem (praedam) Lat αὐτῶ ποριζόμενοσ 

PA ἑαυτῶ ποριζόμενοσ M ποριζόμενοσ ἑαυτῶ LVRC — 15 εὐπρεπῆ, v i. ras. 
m. 2L ἐχπρεπῆ VR 10 τε om. M Τραχωνίτας! ex Lat Hudson ταριχαιότασ 
P τραχαιώτασ AL?C ταριχαιώτασ, 1. marg. εὕρηται καὶ τετραρχαιώτασ M. τραρ- 
χαιώτασ LV!R τραρχαιότασ ex corr. V eo trachonitida (sagittarios) Lat 

μαχιμότατον C! 17 Σεβαστηνῶν] πεζῶν C ὑπαντιάζε! ὑπηντίασε 
LVRC 18 Ilsoaiov|] Destinon ex A. I. XVII 276 παίων P παίδων ἃ πεζῶν 
MLVRCLat δὲ LVR αὐτὸν] αὐτὸς uertit Lat 20 ἀπέρρηξεν PA 
deiecit Lat 
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M M , 2 ΄ ,^ 

xai τὰ σιλησίον Ιορδάνου βασίλεια χατὰ βηϑαραμινενϑα συστάν- 

voy ἑτέρων τινῶν &x τῆς Περαίας. 
8. Τότε xoi πσποιμή Yy "ϑῆναι βασιλείας ἐτόλμησεν" : τε χαὶ ποιμὴν τις αντιττοιηϑῆναι βασιλείας ἐτόλμησεν) 

- - cr; 2) 5 - Y , 

-A9goyyoiog ἑχαλεῖτο, πιρουξένει δ᾽ αὐτῷ τὴν ἐλπίδα σώματος ἰσχὺς 
xal ψυχὴ ϑανάτου καταφρονοῦσα, πρὸς δὲ τούτοις ἀδελφοὶ τέσσαρες 5 
ὅμοιοι. τούτων ἕχάστῳ λόχον ὑττοϊζεύξας ἔνοτελον ὥστιερ στρατηγοῖς 
ἐχρῆτο καὶ σατράτταις uL τὰς καταδρομάς, αὐτὸς δὲ καϑάττερ βασι- 
λεὺς τῶν σεμνοτέρων ἡτίτετο πραγμάτων. τότε μὲν ovv ἑαυτῷ τεερι- 
τίϑησιν διάδημα, διέμεινεν δ᾽ ὕστερον οὐχ ὀλίγον χρόνον τὴν χώραν 
χατατρέχων σὺν τοῖς ἀδελφοῖς" καὶ τὸ χτείνειν αὐτοῖς προηγού- 10 
μένον ἣν Ῥωμαίους ve xal τοὺς βασιλιχούς, διέφευγεν δὲ οὐδὲ Tov- 

δαίων εἴ τις εἰς χεῖρας ἔλϑοι φέρων κέρδος. ἐτόλμησαν δέ ποτὲ 
“Ῥωμαίων λόχον ἀϑρουν τερισχεῖν χατ᾽ -μμαοῦντα" σῖτα δ᾽ οὗτοι 
xai ὅτελα διεχόμιζον τῷ τάγματι. τὸν μὲν οὖν ἑκατοντάρχην αὐτῶν 
"Aoetov xol τεσσαράχοντα τοὺς γενναιοτάτους κατηχόντισαν, οἱ δὲ 15 

, 2 ^ “- , 

Aoutol χιγδυνξύοντες ταυτὸ παϑεῖν Γράτου σὺν τοῖς megeacupu 

&uiflon9'iaerrog ἐξέφυγον. σππτολλὰ τοιαῦτα τοὺς ἐπειχωρίους xol τοὺς 
35 , 2 C, M , Ν , 

ἀλλοφύλους σπταρ ὁλον τὸν πόλεμον ἐργασάμεγοι μετὰ χρόνον οἱ μὲν 
ἊΝ 3 , € DN, , * c , € 3 rms 

τρεῖς ἐχειρώϑησαν, ὑπ «ρχελαου μὲν ὃ τερεσβύτατος. οἱ ὃ ἑξῆς | 
΄ , , Y , 3 

δύο l'oavq xci Πτολεμαίῳ περιπεσόντες" ὃ δὲ τέταρτος oyehaq 29 | 
, ' Fed , - CN , c 2 ^ 

συροσεχώρησεν χατὰ δεξιάν. τοῦτο μὲν δὴ τὸ τέλος ὕστερον αὐτοὺς | 

5 

3 59 — Ant. Iud. XVII 277 

PAMLVRCLat. 
1 τὰ om. L! βηϑαράμιν ἔνϑα PA. βηϑαραμάϑου MLVRO betharantas 

(acc. Lat ᾿Αμμάϑοις dicitur Ant. XVII 277; Βηϑαραμαϑα Niese Βηϑαβάραϑον 
Capellus Βηϑαραμφϑὰ Aldrich ex Ant. Iud. XVIII 27, ubi idem oppidum memo- 
rari uid. postea Iulias appellata. cf. Tuch, quaestiones de Flauii Iosephi libr. 

histor. 10. Schürer, Geschichte des jüd. Volkes II 124 udi στασια- 

σάντων MLVRC conflata (nanu)Lat ὃ ἀντιποιήσασϑαι LVRO 4 A99oy- 
yatoc] ἀθρόον γάϊοσ (v suppl uid. L codd. athrongeo (dat. Lat 49o0yyzc 

Ant. XVII 278 δὲ LVR 5 τέσαρεσ ἃ τέσ -- | σαρεσ C T oxe- 
ϑάπε C! 9 διάδημα] etiam coronam Lat δὲ LVR ὀλίγω χρόνω 
AMLVRC 11 4v] μὲν ἡν LVRC διέφυγεν (— γε M) PM óc 
οὐδὲ] οὔτε LVRC 12 ἔλθοιεν ἃ ἐτόλμησε LVRO ausi sunt Lat 
13 ἀϑροῦν LVO ἀϑροῦν R xat ᾿Αμμαοῦντα! apud amathunta Lat xoc? 
Ἐμμαοῦντα Hudson col. Ant. XVII 252 δὲ LVRC οὗτοί αὐτοὶ Ο 
14 πράγματι, i. marg. m. 2 τάγματι V 15 Ἄρειον] ὠρίωνα P. ἀρίωνα A. 
i marg. yo οὐρίωνα man. 2 1, arrium Lat; cf. $ ΤΊ τεσσαράχοντα] αὶ ῬΑ 

16 τὸ αὐτὸ LVRC ζάτου M 18 παρ᾽ πρὸ C! προσ C? 119 ἐχειρόϑησαν 
L!R! ἐχωρίσϑησαν C ἐχειρώϑεισαν V! δὲ LVRC 21 αὐτοὺσ ὕστερον tr. 
L!VRC αὐτοὺσ ὕστερον αὐτοὺσ L? 
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ἐξεδέχετο, τότε δὲ ληστριχοῦ τιολέμου τὴν Ιουδαίαν ττᾶσαν iveníiu- 
zt cQ. 

V. 1. Οὐάρῳ δὲ δεξαμένῳ và ττ-αρὰ Σαβίνου xci τῶν ἡγεμόνων 
γράμματα δεῖσαί ve ττερὶ τοῦ τάγματος ὅλου τεαρέστη καὶ στιεύδειν 
ἐπεὶ τὴν βοήύϑειαν. ἀναλαβὼν δὴ τὰ λοιτεὰ δύο τάγματα xal τὰς σὺν 
αὐτοῖς τέσσαρας ἴλας ἱχιστέων ἐπεὶ Πτολεμαΐδος ἤει, τυροστάξας ἐχεῖ 

xal τοὺς ztaQg& τῶν βασιλέων xol δυναστῶν ἐτιιχούρους συνελϑεῖν" 
τεροσέλαβεν δὲ xal παρὰ Βηρυτίων διερχόμενος τὴν σεόλιν χιλίους 

x«i ττενταχοσίους ὅδιτλέτας. ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν Πτολεμαΐδα τό τε 
ἄλλο συμμαχιχὸν τιυλῆϑος αὐτῷ τιαρὴν xol χατὰ τὸ πιρὸς Ἡρώδην 
ἔχϑος ᾿Αρέτας ὃ “ραν οὐχ ὀλίγην ἄγων δύναμιν ἱτιτειχήν τε xol 
γξζιχήν, μέρος τῆς στρατιᾶς εὐϑέως ἔπεμτιεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

γειτνιῶσαν τῇ Πτολεμαΐδι xci Γάιον ἡγεμόνα τῶν αὐτοῦ φίλων, 
ὃς τούς τε ὑπιαντιάσαντας τρέπεται xal Σέτεφωριν ττόλιν ἑλὼν αὐ- 
τὴν μὲν ἐμττίπερησι, τοὺς δ᾽ ἐνοιχοῦντας ἀνδραττοδίζεται. μετὰ δὲ 
τῆς ὅλης δυνάμεως αὐτὸς Οὔαρος εἰς Σαμάρειαν ἐλάσας τῆς μὲν 

πόλεως ἀγεέσχετο μηδὲν ἐν τοῖς τῶν ἄλλων ϑορύβοις :ταραχεχινη- 
χυῖαν εὑρών, αὐλίζεται δὲ ττερί τινα κώμην ̓ Αροῦν καλουμένην" χτῆμα 
δὲ ἦν Πτολεμαίου καὶ διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν “Ἀράβων διηρπάσϑη 
μηγιόντων xai τοῖς Ἡρώδου φίλοις. ἔνϑεν εἷς Σατιφὼ τιρόεισιν 
χώμην ἑτέραν ἐρυμνήν, ἣν ὁμοίως διήρπασαν vàg ve προσόρους 

$65 — Ant. Iud. XVII 285. 

PAMLVRCLat. 

1 SUETHEAG OC (mu corr. ex zà) À ἀνέπλησαν M. ἐνέπλησαν LVRO inflam- 
mabant (h. e. ἐνεπίμπρασαν) Lat 3 σαβίνω AM i marg. ζ΄ VC 

4 δεῖσαι — 5 βοήϑειαν] toti cohorti metuens opem his ferre properabat Lat 

σπεύδειν, εἰν l. ras. man. 2 V 5 δὴ] δὲ LVRC 6 τέσσαρας] ὃ ῬΑ 
ἵλασ ῬΑ εἴλασ 1118 ει ἥκει, ἡ exo corr. V 8 τὴν, ἣν i. ras. m. 2 V 
Size? om. P ἐπεὶ] ἐπὶ L! δὲ LVRC 10 zal] καὶ τὸ P 12 μέροσ 

vio, t l ras. maiore m. 2 L μέροσ τε tzo VRC 13 χαὶ — φίλων] amici sui 
galli filio his rectore praeposito Lat, qui nomen ducis tradere uid. rectius ; ceterum 

οἵ. Ant. XVII 288 τὸν αὐτοῦ φίλον 15 uiv] uiv τρέπεται C! ἐμπίμπρη- 

σιν (— σι LR) ALR.. δὲ PLVR. 10 ὅλης] codd. Lat ἄλλης Niese 117 ἀπέσχετο!) 

PAML? περιέσχετὸ L!R περιέσχετο V περιέσχετο Ὁ optinuit Lat 18 περὶ] 
ἐπὶ PAM ἄρουν MLVRC arun (nom.) Lat χτῆμα — 20 φίλοις] ptolomei 
possessionem propterea direptam a barbaris et ab amicis herodis, qui ptolomeo 

infensi erant Lat — 20 μηνιώντων MLVR et ex corr. αὶ σαπφῶ PMV saffo 
Lat X«uzqo Hudson coll Ant. XVII 290 πρόσεισι C 21 προσόρους] 
Destinon et Niese προσόδουσ codd. Lat 
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σάσας ὅσαις ἐπετύγχανον. πυρὸς δὲ xol φόνου τιεηυλήρωτο 7εάντα 
xal πρὸς τὰς ἁρπαγὰς vOv ᾿Αράβων οὐδὲν ἀντεῖχεν. χατεφλέγη δὲ 
xci ᾿Αμμαοῦς φυγόντων τῶν οἰχητόρων, Οὐάρου δι᾿ ὀργὴν τῶν περὶ 
"Aostov αττοσφαγέντων χελεύσαντος. 

2. Ἐνϑένδε εἰς Ἱεροσόλυμα προελϑὼν ὀφϑείς τὲ μόνον μετὰ 
τῆς δυνάμεως τὰ στρατόπεδα τῶν Ἰουδαίων διεσχέδασεν. xol oi 

μὲν ᾧχοντο φυγόντες ἀνὰ τὴν χώραν" δεξάμενοι δὲ αὐτὸν οἱ κατὰ 
τὴν πόλιν ἀπιεσχευάζοντο τὰς αἰτίας τῆς ἀποστάσεως, αὐτοὶ μὲν 
οὐδὲν πταραχινῆσαι λέγοντες, διὰ δὲ τὴν ἑορτὴν ἀναγχαίως δεξάμενοι 
τὸ πλῆϑος συμπολιορχηϑῆνγαι μᾶλλον Ῥωμαίοις ἢ συμ:τολεμῆσαι 
τοῖς ἀποστᾶσιν. προῦττηντήχεισαν δὲ αὐτῷ ἸΙώσητιος ὃ ἀνεψιὸς 
᾿ρχελάου χαὶ σὺν Γράτῳ Ῥοῦφος, ἄγοντες ἅμα τῷ βασιλικῷ στρατῷ 
χαὶ τοὺς Σεβαστηνούς, οἵ τὲ ἀπὸ τοῦ Ῥωμαϊχοῦ τάγματος τὸν 

συνήϑη τρόττον κεχοσμημένοι" Σαβῖνος μὲν γὰρ οὐδ᾽ εἰς ὄψιν ὕπο- 
μείνας ἐλϑεῖν Οὐάρῳ τεροεξῆλϑεν τῆς πόλεως ini ϑάλασσαν. Οὔαρος 
δὲ χατὰ μοῖραν τῆς στρατιᾶς ἐτεὶ τοὺς αἰτίους τοῦ κινήματος ἔτεεμιψεν 
γδρὶ τὴν χώραν, χαὶ πολλῶν ἀγομένων τοὺς μὲν ἧττον ϑορυβώδεις 
φανέντας ἐφρούρει, τοὺς δὲ αἰτιωτάτους ἀνεσταύρωσεν περὶ διο- 
χιλίους. 

3. Ἠγγέλϑη δ᾽ αὐτῷ χατὰ τὴν Ἰδουμαίαν trt συμμένειν μυρίους 
ὁπλίτας. ὃ δὲ τοὺς uiv ᾿ἥραβας εὑρὼν οὐ συμμάχων ἦϑος ἔχοντας, 
ἀλλ᾽ ἰδίῳ τεάϑει στρατευομένους xal ττέρα τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως 
τὴν χώραν χαχοῦντας ἔχϑει τῷ πρὸς Ἡρώδην ἀττοττέμττεται, μετὰ 

$ 70 — Ant. Iud. XVII 291. 

PAMLVRCLat. 

1 ἐπετύγχανε L'VR 2 "Aocfov] barbarorum Lat χαταφλέγη Lt 
δὲ] uiv R 3 ἐμμαοῦσ V; cf. ὃ 63 τῶν περὶ τὸν zsgl V 5 ἐνθένδε] 
ἐνϑέν δὲ A ἔνϑεν δὲ M ἔνϑεν LVRC Ainc Lat 6 xal οἱ uiv ᾧχοντο om. 
LVR 7 φυγόντα LVR. 9 μηδὲν LVRC δὲ om. V 10 συμπολιορκιϑῆναι 

A'V . "Pouctoic] δωμαίοισ ξλέσϑαι M 11 προυπηντῆσαν Α προυπηντήχεσαν 
LVRC ἰώσηπόσ τε ὃ LVRC 12 σὺν Γράτῳ Ῥοῦφος] PAMLat σὺν δούφω 
γράτοσ LVRC ἄγοντες] ἐγοντεσ sic V 14 μὲν γὰρ] γὰρ LVROC autem 
(enim ed. Bas. Lat οὐδὲ LVR — 15 ovcgo, ὦ 1. τὰ8. A - ἐπὶ, suppl, i i. 
ras. 3 litt. A 16 χατὰ om. LVRC ἔπεμπε LVRC 11 περὶ! ἐπὶ PAM 
ϑορυβόδεισ P 18 δ᾽ Ὁ περὶ] πε C! 20 ἠγγέλλη ex ἠγγέλε corr. A 

᾿ 
ἠγγέλη MLR ἠγγέλει V ἠγγέλλι Ο δὲ 1 .,]Β, κατὰ] περὶ LVRC circa Lat 
ἐδουμαίαν, αν suppletum i. marg. A 21 ov — 22 τῆς i. marg. suppl. m. 2 V 
22 στρατηγουμένους Destinon αὐτοῦ AL!'VRC αὑτοῦ L? 28 £y9&] ἄχϑει 
M ἔχϑη V! ἔχϑει --- Ἡρώδην om. Lat 
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δὲ τῶν ἰδίων ταγμάτων ἐπὶ τοὺς ἀφεστῶτας ἠτιείγετο. χἀχεῖνοι 
σερὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν ᾿“χιάβου συμβουλεύσαντος σφᾶς αὐτοὺς :ταρέ- 

δοσαν, Οὔαρος δὲ τῷ σιλήϑει μὲν ἠφίει τὰς αἰτίας, τοὺς δὲ ἢγε- 
μόνας ἐξετασϑησομένους ἔτεμεν ἐπεὶ Καίσαρα. Καῖσαρ δὲ τοῖς 
μὲν ἄλλοις συνέγνω, τινὰς δὲ τῶν τοῦ βασιλέως συγγενῶν, ἦσαν 
γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔνιοι χιροσήχοντες Ἡρώδῃ χατὰ γένος, χολάσαι προσ- 
ἔταξεν, ὅτι κατ᾽ οἰχείου βασιλέως ἐστρατεύσαντο. Οὔαρος μὲν οὖν 
τοῦτον τὸν τρόπον χαταστησάμενος τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις xal φρουρὰν 
χαταλιστὼν τὸ xol πρότερον τάγμα εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐτιάνεισιν. 

VL 1. ᾿Αρχελάῳ δ᾽ ἐπὶ Ῥώμης πάλιν ἄλλη συνίσταται δίχη 

zog Ιουδαίους, οἱ πρὸ τῆς ἀποστάσεως ἐπιτρέψαντος Οὐάρου 

γερέσβεις ἐξεληλύϑεσαν περὶ τῆς τοῦ ἔϑνους αὐτονομίας" ἦσαν δὲ 
χεεντήχοντα μὲν οἱ παρόντες, συμτταρίσταντο δὲ αὐτοῖς τῶν ἐπὶ 
Ῥώμης Ιουδαίων ὑττὲρ ὀχταχισχιλίους. ἀϑροίσαντος δὲ Καίσαρος 
συνέδριον τῶν ἐν τέλει “Ῥωμαίων xoci τῶν φίλων ἐν τῷ χατὰ τὸ 
Παλάτιον ᾿Απόλλωνος ἱερῷ, χτίσμα δ᾽ ἣν ἴδιον αὐτοῦ ϑαυμασίῳ 
χιολυτελείᾳ χεχοσμημένον, μετὰ μὲν τῶν τερεσβευτῶν τὸ [ovÓaixóv 
χυλῆϑος ἔστη, σὺν δὲ τοῖς φίλοις ἄντιχρυς ᾿Αρχέλαος, τῶν δὲ τούτου 

συγγενῶν οἱ φίλοι πταρ᾽ οὐδετέροις, συμπταρίστασϑαι μὲν ᾿Αρχελάῳ 
διὰ μῖσος xci φϑόνον οὐχ ὑπομένοντες, ὀφϑῆναι δὲ μετὰ τῶν χατ- 
ηγόρων ὑπὸ Καίσαρος αἰδούμενοι. τούτοις πταρὴῆν xal Φίλιππος 
ἀδελφὸς ᾿Αρχελάου, τιροτιεμφϑεὶς xav! εὔνοιαν ὑπὸ Οὐάρου δυοῖν 
ἕνεκα, “ρχελάῳ ve συναγωνίσασϑαι, xcv διανέμῃ τὸν Ἡρώδου Καῖ- 
σαρ οἶχον στᾶσι τοῖς ἐγγόνοις, κλήρου τινὸς ἀξιωϑῆγαι. 

2. Ἐπιτραπὲν δὲ λέγειν τοῖς χατηγόροις τὰς Ἡρώδου τταρανο- 

ἀν ΞΞ: ΠῚ Iud X VII. 297. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 121. 
M 

1 ἐφεστῶτασ P ἐφεστῶτα A 2 αὑτοὺσ R et ex corr. A 3 ó«goc 
C! δὲ τῶ i ras. A 4 ἔπεμψεν LVRO ὃ τοῦ 8.0 6 ἐν] ov» LVRC 
" οἰχείου, v i. ras. man. 2 V ov» S. P 10 i. marg. ἡ VC δὲ LVR 

ῥώμῆν (s. ut uid. m. 2) V πάλιν om. M συνίστατο LVRC 11 οὐάρω 
L'R 12 ἐξεληλύϑεισαν (ει ex η corr. C) LVRC 13 πεντήκοντα! » PA 
14 ὑπὲρ om.Lat [6 ἀπόλωνοσ, o exo corr. m.2 V ἱερὸν Ρ δὲ LVR 
17 πολλυτελεία Ο' πρεσβευτῶν, εὖ i. ras. m. 2 V 18 ἀντικρὺ PAM 
19 παρ᾽ οὐδέτεροισ (sic), εροισ ex corr. m. 2 V μὲν] μὲν γὰρ LVR et ut uid. 
Lat 21 τούτοις zo oijv] PA τούτοισ συμπαρῆν M ἐπὶ τούτοισ παρῆν. LVRC 
inter quos aderat Lat ἐν τούτοις παρῆν Destinon 22 ἀδελφὸς] PM ὃ ἀδελ- 
φὸσ ALVRO ἁδελφὸσ Destinon οὐάρω C δυεῖν MLVR 23 ἀρχελάου 

1 - , , V τὸν] τῶν O! 24 éxyóvow LVR 50 ἐπιτραπέντα PA! ἐπιτραπέντασ 
€x corr. A iussit Lat λέγει Lt! 

LT 
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μίας πρῶτον διεξήεσαν, οὐ βασιλέα λέγοντες ἀλλὰ τῶν σπτώτπτοτε 
τυραννησάντων. ὠμότατον ἐνηνοχέναι τύραννον" γυλείστων γοῦν ἀνῃ- 
ρημένων oz αὐτοῦ τοιαῦτα σιεττονϑέναι τοὺς καταλειφϑέντας, ὥστε 
μαχαρίξεσϑαι τοὺς ἀπολωλότας" βεβασανικέναι γὰρ οὐ μόνον τὰ 

σώματα τῶν ὑποτεταγμένων ἀλλὰ καὶ τὰς πόλεις" τὰς μὲν γὰρ 
ἰδίας λελωβῆσϑαι, τὰς δὲ τῶν ἀλλοφύλων ΠΡΟ ΜΠ ΠΟΙ χαὶ τὸ τῆς 
Ιουδαίας αἷμα κεχαρίσϑαι τοῖς ἔξωϑεν δήμοις. ἀντὶ δὲ ΠΕ σαλαιᾶς 

εὐδαιμονίας xai τῶν “πτατρίων νόμων πενίας τὸ ἔϑνος xai πταρανο- 
μέας ἐσχάτης τεξηιληρωχέναι. χαϑόλου δὲ τιλείους ὑπιομεμενηχέναι 
τὰς ἐξ Ἡρώδου συμφορὰς ἐν ὀλίγοις ἔτεσιν Ἰουδαίους ὧν ἐν τεαντὶ 
τῷ χρόνῳ μετὰ τὴν ἐχ Βαβυλῶνος ἀναχώρησιν Émadov οἱ στιρόγονοι 
Ξέρξου βασιλεύοντος ἀτταναστάντες. εἰς τοσοῦτον μέντοι μετριότη- 
τος χαὶ τοῦ δυστυχεῖν ἔϑους τιροελϑεῖν, ὥστε ὑπομεῖναι τῆς πιχρᾶς 

δουλείας xal διαδοχὴν αὐθαίρετον" ᾿4ρχέλαον γοῦν τὸν τηλιχούτου 
τυράνγου σπταῖδα μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν βασιλέα τε τιροσει- 
zcv ἑτοίμως xal συμτιενϑῆσαι τὸν Ἡρώδου ϑάνατον αὐτῷ καὶ 
συνεύξασϑαι τιερὶ τῆς διαδοχῆς. τὸν δ᾽ ὥστιερ ἀγωνιάσαντα, μὴ νόϑος 
υἱὸς εἶναι δόξειεν Ηρώδου, “τροοιμιάσασϑαι τὴν βασιλείαν τρισχι- 
λίων “τολιτῶν φόνῳ, xci τοσαῦτα μὲν σπ᾿αρεσταχέναι ϑύματα τιερὶ 
τῆς ἀρχῆς τῷ ϑεῷ, τοσούτοις δ᾽ ἐμιτετιληχέναι νεχροῖς τὸ ἱερὸν ἐν 
ἑορτῇ. τοὺς μέντοι στεριλειφϑέντας ἐχ τοσούτων χαχῶν εἰκότως 
ἐπεστράφϑαι ποτὲ ἤδη πιρὸς τὰς συμφορὰς χαὶ τιολέμου νόμῳ τὰς 
σεληγὰς ἐϑέλειν χατὰ σπιρόσωτιον δέχεσϑαι, δεῖσϑαι δὲ Ῥωμαίων 

ὃ 84 — Ant. Iud. XVII 304. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 121 sq. 

1 διεξίεσαν AL'VR πόποτε V! 2 γοῦν] γὰρ L deinde Lat 
4 ἀπωλολότασ V 5 ἀλλὰ — ὁ κεχοσμηκχέναι] sed. etiam. gentis suae ciuita- 
tibus deforialis ezcteras ornauisse Lat πόλεις" τὰς μὲν γὰρ] πόλεις τὰς uiv 
ex Lat Destinon — 60 αἀλλοφύλλων Rt 8 εὐδαιμονίασ, αἰμονί 1. ras. A 
πατρώων AM 9 δὲ] τε LVRO post ὑπομεμενηκέναι eras. καὶ τὸ τῆσ V 
10 ἐν ἅπαντι LVRC 11 βαβυλῶώινοσ V! 12 ἀπαναστάντες] ἀπανασᾶντεσ 

sic Α ἐπαναστραφέντεσ LVRO ad discordiam concitati (h. e. ἐπαναστάντες) 
Lat τοσοῦτον] τοῦτο LVRC μετριότητος] PAMLat ταπεινότητοσ LVRC 
13 xci] x Hudson secutus ut ait Lat; sed et aduersae fortunae consuetudinem 

habet Lat ἐκ τοῦ τοῦ δυστυχεῖν ἔϑους uel ix τοῦ δυστυχεῖν δι᾿ ἔϑους 

Bekker ἔϑους] ἔϑνος uel vov9voc Naber 14 τηλικοῦτον τύραννον € 

15 vc om. L 17 δὲ LVRC 18 εἶναι om. LVRC τρισχιλίων] VIIII 
milia Heg 20 δὲ LVRC ἐμπεπληχέναι LVR £v ξορτῆ τὸ ἱερὸν tr. 
i 22 ἐπεστρέφϑαι L' ἐπεστρατευϑα: C! ἐπεστρατεῦσϑαι ΟἹ respeaisse 
Lat ἤδη ποτὲ tr. LVRC ἐϑέλειν τὰσ πληγὰσ tr. LVRO.— 23 προσώπου 
AMLVRC 
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3 - , €- 3 Y , ^ , ^ ' ^ ' 2 - 

ἐλεῆσαι τά τὲ τῆς Ιουδαίας λείψανα xai μὴ τὸ zt60L000Y αὑτῆς 
ς — "- 2 - , , 'N - τῷ ^ 

υτύορρῖιμαι τοῖς «0j.OG σηαραττουσιν, συναιμαντας δὲ τῇ Συρίᾳ τὴν 
, 3 - V x 5 ν, ν Σ ΄ ς 

χώραν αὐτῶν διοιχεῖν ém^ ἰδίοις ἡγεμόσιν" ἐπιδείξεσϑαι γάρ, ὡς οἱ 
γῦν στασιώδεις διαβαλλόμενοι καὶ ττολεμικοὶ φέρειν οἴδασιν μετρίους 
p d J 5 1 r7 Σ 3 2 "nA ν ^ "^ j ν ^ L2 2 ν ἡγεμόνας. Ἰουδαῖοι. μὲν οὖν ix τῆς κατηγορίας χατέληξαν εἰς 

, te M CN ^^ 47 A ' 2 

τοιαυτὴν ἀξίωσιν, ἀναστὰς δὲ Νιχόλαος ἀτιελύσατο μὲν vag ξεῖς 

τοὺς βασιλεῖς αἰτίας, χατηγόρει δὲ τοῦ ἔϑνους τό ve δύσαρχτον zai 
τὸ δυσηιειϑὲς φύσει τιρὸς τοὺς βασιλεῖς. συνδιέβαλλε δὲ xal τοὺς 
3 , A [42 , 2 , 

“Ἵρχελάου συγγενεῖς, ὅσοι τιρὸς τοὺς χατηγόρους ἀφεστήχεσαν. 
, E] y. vei 2 , 7 ν “ὴ M , 

3. Τότε uiv οὖν Καῖσαρ αχούσας ἑχατέρων διέλυσε τὸ συνέ- 
dorov, μετὰ ὃ᾽ ἡμέρας üMyog và μὲν ἥμισυ. τῆς, βασιλείας "4 QLOY, μετὰ ἡμέρας ὀλίγας τὸ uiv ἡμισυ τῆς βασιλείας oxe- 
λάῳ δίδωσιν ἐϑνάρχην ττροσειτιών, ὑτιοσχόμενος δὲ xoi βασιλέα 

, Υ̓͂ ^ , M D ^ cr AUN 

σιοιήσειν, el ἄξιον ἑαυτὸν τταράσχοι τὸ δὲ λοιττὸν ἥμισυ διελὼν εἰς 
δύο τετραρχίας δυσὶν ἑτέροις παισὶν Ἡρώδου δίδωσιν, τὴν μὲν 

2 ' M2 L T ' ) , 2 - ^ 
Φιλίπτεῳ, τὴν δὲ ᾿ΑἸντίπτῳ τῷ πρὸς “Ιρχέλαον ἀμφισβητοῦντι zveot 

c ^? 5 309 1. CN c EY , ^ cr , ^ , 

τῆς βασιλείας. ἐγένετο δὲ ὑπὸ τούτῳ μὲν ἡ τὲ Περαία xot DI'aza- 
^ , ΄ j J , , , SN M , 2 gs, λαία, τιρόσοδος διαχόσια τάλαντα, Βατανέα δὲ xai TToaycv «Αυρανῖτίς 
τὲ xal μέρη τινὰ τοῦ Ζήνωνος οἴχου và τιερὶ ἰννάνω, πιρόσοδον ἔχοντα 

ς , - 2 ΄ v 

ταλάντων ἕχατόν, oz Gub τέταχτο. τῆς Αἴρχελάου ὃ ἐϑναρ- 
3s 2 3 - Uh 

20 χίας Ἰδουμαία τὲ xai Ἰουδαία πᾶσα xol Σαμαρεῖτις ἣν xexovquo- 

ὃ 90 — Ant. Iud. XVII 314. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 123. 
1 τὰ τε] τε τὰ ed. pr. τὰ Destinon περιὸν Destinon 2 ὑπορίψαι 

ΡΑ σπαράττουσι] σπαράσσουσι L? πράσσουσι L!'VRO συνάψαντεσ 
ARC 8 ἐπ᾽ ὑπ᾿ AM ὑπὸ LVRC ἐπιδείξασϑαι PAMV — yàg] δὲ V 
4 στασιώδεις! ueluti turbulenti Lat 6. ἀπελύσατο] Destinon et Niese ἀπεδύ- 
σατο codd. (criminibus) dissolutis Lat 8 τὸ om. C βασιλέασ LVRC 

9 ἀφειστήχεσαν (post ν 1—2 litt. eras. uid. A) AMLVR ἀφειστήκεισαν € 
10 i marg. 9 VC 11 δὲ LVRC μὲν s. P ἥμισυ) ἥμισυ μέροσ C 

12 ὑποσχόμενον P δὲ] ve MLVRC βασιλέα V — 13 εἶ ἐὰν LVROC 

παράσχοι] Niese παράσχῃ codd. 14 τετρα | χίασ Ρ 15 ᾿Αντίπαϊ om. Lat 

ἀντιπάτρω L'VR! yo ἀντίπα i. marg. V antipan Heg τῷ om. PAM 
16 τε om. P 11 προσόδουσ L διακόσια] σ΄ ῬΑ διακοσίων MLVRC 

τάλαντα] ταλάντων AMLVRC Βατανέα --- 19 ἑχατόν i. marg. suppl. A 

αι 

βαταναία LRC βατανία (s. m. 2) V bathanea Lat δὲ] τε PALVROC αὐρα- 
νίτησ P. αὐριανίτισ R 18 ἐννάνω (v ante α i. ras. A) PAM ἕναν 1, ἴναν R 

cr ' i : : ͵ - 
ἱάμνιαν ex ἱάμνειαν corr. V. ἐαμνείαν C innam. uicum Lat 19 &xevov] o P 

3757. 
B [/4 

érévaxvo PAML? δὲ LVR 20 τουδαῖα τε καὶ Ἰδουμαῖα tr. L 
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172 DE BELLO IUD. 96—102 (VI 3. VII 1) 

μένη τετάρτῳ μέρει τῶν φόρων εἰς τιμὴν τοῦ μὴ μετὰ τῶν ἄλλων 
» , 3 ΄, , , , 

ἀποστῆναι. στόλεις δ᾽ ὑπτηχόους σπταρέλαβεν Στράτωνος τηύργον xol 
' 347 , ^8 , 

Σεβαστὴν xoi Iózmqv xol TegooóÀvua* τὰς γὰρ Ἑλληνίδας Γάζαν 
, 4 C£ , T » , 

xci Γάδαρα xci Imzov ἀποτεμόμενος τῆς βασιλείας προσέϑηκχεν 
, / 5 - 2 7, 7ὕ 

Συρίᾳ. πρόσοδος ἣν τῆς Αἰρχελάῳ δοθείσης χώρας τετραχοσίων 
ταλάντων. Σαλώμη δὲ πρὸς οἷς ὃ βασιλεὺς ἐν ταῖς διαϑήχαις χατέ- 

΄ NE t 7 , 3 

Autev Ἰαμνείας τὲ xol ᾿“Αζώτου xal Φασαηλίδος ατιοδείχνυται δεσ- 
D "n v» o PESCA P s ἈΠ... 2 ΄ , ^ 

χπότις, χαρίζεται ὃ αὐτῇ Καῖσαρ χαὶ τὰ ἐν σχάλωνι βασίλεια 
΄ 2 ΄ 7 , 5 

συνήγετο ὃ £x szavrov ἔξξήχοντα τιροσόδου ταλαντα᾽ τὸν δὲ oixov 
2 - € ^ M 3 , , » - (4A) 

αὑτῆς ὑπὸ τὴν JdoycAaov voragyiav ἔταξεν. τῆς δ᾽ ἄλλης Ἡρώδου 
γενεᾶς ἕχαστος τὸ χαταλειφϑὲν ἐν ταῖς διαϑήχαις ἐχομίζετο. δυσὶ 

TJ 7 - , , -— , nz , 

Ó αὐτοῦ ϑυγατράσι παρϑένοις Καῖσαρ ἔξωϑεν χαρίζεται τιεντή- 
, 3 , ^ , J ' ἘΝ ΄ , 

xovva μυριάδας ἀργυρίου xal συνῴχισεν «vrac τοῖς Φερώρα παισίν. 
& δὲ τὸν οἶκον ἐπιδιένειμεν αὐτοῖς τὴν ξαυτῷ χαταλειφϑεῖσαν seva δὲ τὸν O ὃ 0 ξαυτῳ λειφϑεῖσ 

Cos IC ΄ Y N 5 , , b) - - 

vq Ἡρώδου δωρεὰν οὖσαν χιλίων ταλάντων, εὐτελῆ τινα τῶν xeuun- 
λίων εἰς τὴν τοῦ χατοιχομένου τιμὴν ἐξελόμενος. 

-23 , , 3 τς M , 

VIL 1. Kev τούτῳ νεανίας τις Ἰουδαῖος μὲν τὸ γένος, τρα- 
M N 2 xN μοι , - € , b , ὃ 3 ς , 

φεὶς δὲ ἐν Σιδῶνι zag& τῳ vov Ρωμαίων azeAsv9éop, δὲ ὁμοιό- 
- , c M 3 Ic M 2 / c γ 

τητὰα μορφῆς ψευδόμενος ἑαυτὸν «Αλέξανδρον τὸν αναιρεϑέντα ὑφ 
c / 2 2 , - , [ei 5» C , ' 3. 75 

Ἡρώδου xav ἐλπίδα τοῦ λήσειν ἧχεν eig Ῥώμην. συνεργὸς ὃ ἣν 
΄ - , ^ ^ , ΄ ς 3 

τις ὁμόφυλος αὐτῷ πάντα τὰ χατὰ τὴν βασιλείαν ἐπιστάμενος, ὑφ 
(4 » / * 2 5 3 - 

οὗ διδαχϑεὶς ἔλεγεν, ὡς οἱ πεμφϑέντες ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν αὑτοῦ 

$ 96 — Ant. Iud. XVII 319. 

PAMLVRCLatHegesippus II 1 p. 124. 

1 μὴ 0m.C 262MLVRC Στράτωνος] στράτωνόσ τε LVRO — 3 "Iónzujy] 
ἵππον V!O ἱόππην V? ἵππην, ante / ras. uid. R Zoppe Lat Ἱεροσόλυμα) 
᾿Ανϑηδόνα Aldrich ἐλλινίδασ V 4 γάδαραν PAM gadaram Lat — Ἵππον») 
ἰόππην VRO, i. marg. yo ἵππον R ippon Lat ὃ 5v] δ᾽ ἣν AM δὲ ἡν LVRC 
erat autem Lat τῆς — χώρας] archelai Lat ἀρχελάου P τετραχοσίων] 

v PA 6 Σαλώμη sq.] paullo minus accurate dicta sunt (cf. Ant. XVII 189. 321), 

quare corrupta uidebantur Aldrichio ὃ βασιλεὺς 1. marg. suppl Ὁ ταῖς 
om. V κατέλειπεν LV et ex corr. R 7 ἰαμνίασ PAC ἑαμνίασ, ( ex εἰ corr. 

V φασαήλιδοσ PAM 8 δὲ LVRC ἀσχαλώνι P 9 δὲ LVRO ὁὲ 
s. C 10 ante αὐτῆς eras. xar (χαι V τοπαρχίαν) ethnarchiam Lat, unde 
ἐθναρχίαν Hudson δὲ LVRC 11 τὸ χαταλειφϑὲν] τὰ χαταλειφϑέντα M 
διαϑήχκεσ R 12 δὲ ΤΥ͂ΒΟ χαρίξετε ἃ πεντήχοντα]! ; ἃ 18 συνώ- 
κησεν AL! 14 ἑαυτῶ-, eras. v PA αὐτῷ ΠΥ͂ΒΟ καταληφϑεῖσαν V! 
15 εὐτελῆ V 16 τιμὴν] μνήμην Hudson 17i. marg. ; VO 18 óà' RC 

σι: δῶνι ΒΞ apud aliquem libertinum romanum Lat τῳ] vo P τίνι LVRC 
óoucixov MLVRO ἀπελευϑέρων AMLVRC 20 δὲ LV 
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DE BELLO IUD. II 102—107 (vir 1. 2) bo 

τε xal ᾿,“Τριστοβούλου δι᾿ οἶχτον ἐχχλέινμειαν αὐτοὺς ὁμοίων ὑτιοβολῇ 
σωμάτων. τούτοις γοῦν τοὺς ἐν Κρήτῃ Ιουδαίους ἐξατατήσας xai 

λαμπρῶς ἐφοδιασϑεὶς διέτελευσεν εἰς Mràov: ἔνϑα συναγείρας 
γολλῷ “τλέον δι᾿ ὑττερβολὴν ἀξιοτειιστίας ἀνέτιεισεν χαὶ τοὺς ἰδιο- 
ξένους εἰς Ῥώμην αὐτῷ συνεχτιλεῦσαι. χαταχϑεὶς δὲ εἰς ΖΔικαιάρ- 

χειαν δῶρά τὲ παμπληϑῆ παρὰ τῶν ἐχεῖ Ιουδαίων λαμβάνει xai 
χαϑάτιερ βασιλεὺς ὑττὸ τῶν ττατρῴων τιροετέμφϑη φίλων. τεροε- 
ληλύϑει δ᾽ εἰς τοσοῦτον τιίστεως τὸ τῆς μορφῆς ὅμοιον, ὥστε τοὺς 

ἑωραχότας ᾿4λέξανδρον xoi σαφῶς ἐπισταμένους διόμνυσθαι τοῦ- 

vov εἶναι. τό ye μὴν Ἰουδαϊκὸν ἐν τῇ Ῥώμῃ «mar ἐξεχύϑη τιρὸς 
τὴν ϑέαν αὐτοῦ, χαὶ τιλῆϑος ἄπειρον ἣν περὶ τοὺς στενωπούς, 
δι᾿ ὧν ἐχομίζετο" xal γὰρ σπιροῆλϑον εἰς τοσοῦτον φρενοβλαβείας 
οἱ πήλιοι, ὥστε φορείῳ τε αὐτὸν χομίζειν χαὶ ϑερατιείαν βασιλιχὴν 
ἰδίοις zvagaoyciv ἀναλώμασιν. 

2. Καῖσαρ δὲ γινώσχων [ἀχριβιως] τοὺς ᾿“λεξάνδρου χαραχτῆρας, 
χατηγόρητο γὰρ ὑφ᾽ Ἡρώδου zaQ αὐτῷ, συνεώρα μὲν xol πρὶν 
ἰδεῖν τὸν ἄνϑρωττον τὴν τῆς ὁμοιότητος ἀπάτην, διδοὺς δέ τι xal 

χίστεως ταῖς ἱλαρωτέραις ἐλτείσιν Κέλαδόν τινα ττέμτιει τῶν σαφῶς 

ἐπισταμένων ᾿Αλέξανδρον, χελεύσας ἀγαγεῖν αὐτῷ τὸν νεανίσχον. ὁ 
δὲ ὡς εἶδεν, ἐτεχμήρατο μὲν τάχιστα xol τὰς διαφορὰς τοῦ σπτροσ- 

που τό τὲ ὅλον σῶμα σχληρότερόν τὲ xci δουλοφανὲς χαταμαϑὼν 

δ 10,2. ΞΞΞ-- Ἀπ|. Iud. XVII- 326; 

PAMLVRCLatHegesippus II 2 p. 124. 
2 τούτουσ L! τοῦσ ex τοῖσ corr. A multos Lat Κρήτῃ κρίτη C! 

3 λαπρῶσ A post ἐφοδιασϑεὶς deletum εἰσ C διέπλευσεν] διέπλεψεν V 

Μῆλον] μίλητον PAHeg melum Lat 4 πολλῷ] πολλῶν V ἀξιοπιστείασ C! 

8 συνεχπλεῦσε C δικαιαρχίαν PAMVRC δικαρχίαν 1, 6 παμπληϑεῖ P 
" πατρύων V! προσεπέμφϑη L προσεληλύϑει PV προεληλύϑη C! 
8 δὲ LR τοσοῦτο M 710 ἰουδαϊχὸν, i i. ras. A. τῇ om. LVRC ἅπαν] 
πᾶν LVRC πρὸς] εἰσ V 11 τοὺς] τὰσ V στενωποὺς] στενοποὺσ ViR 
στενωποὺσ τόπουσ PA uicorum angustias Lat 12 χομίζοιτο LRO χομίζοιντο 

V yàg] γὰρ δὴ AMLVRC namque Lat προῆλϑεέν Som. ΔΝ φρενο- 
βλαβίασ Β 138 φορίω ΠΥΒ 18 ἀχριβῶς] om. PAM optime (sciens) Lat 
10 κατηγορεῖτο PAM accusatus fuerat Lat αὐτῷ] αὐτοῦ 1Ὶ{ ὁμοιότητος] 
ὠμότητοσ C 18 πίστεως] om. Lat fort. recte ἱλαροτέραισ AL [ἐλα- 
δόν] κελαδόν PA et ladum Lat τῶν] τὸν PAC et ut uid. LatHeg 19 ἐπι- 
στάμενον PC et ut uid. LatHeg 20 μὲν τάχιστα χαὶ] uiv - - - xol R uiv 
τάχιστα V ἐτεχμήρατο --- προσώπου] similitudine deceptus haesitauit Heg 

' X . . ' , , 21 τὸ δὲ ὅλον] mazime autem Lat τε] Destinon δὲ codd. σχηρότερον V 
post τε ras. 4 litt. C δολοφανὲσ L 
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174 DE BELLO IUD. II 107—112 (VII 2. 3) 

ἐνόησεν zàrv τὸ σύνταγμα, πάνυ δὲ αὐτὸν σπταρώξυνεν ἣ τόλμα τῶν 
παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων" τοῖς γὰρ ztvvd'avouévoic τεερὶ “αριστοβούλου 
σώζεσϑαι μὲν κἀχεῖνον ἔλεγεν, ἀτπτολελεῖφϑαι δὲ ἐπίτηδες ἐν 
Κύπρῳ τὰς ἐπειβουλὰς φυλασσόμενον" ἧττον γὰρ ἐτειχειρεῖσθϑαι διε- 
ζευγμένους. ἀττολαβόμενος ovv αὐτὸν zov. ἰδίαν ,μισϑόν, ἔφη, 
σεαρὰ Καίσαρος ἔχεις τὸ ζῆν τοῦ μηνῦσαι τὸν ἀνατιείσαντα σὲ τιλα- 
γᾶσϑαι τηλικαῦτα.“ χαχεῖνος αὐτῷ δηλώσειν εἰχεὼν ἕπεται τερὸς 

Καίσαρα χαὶ τὸν Ἰουδαῖον ἐνδείχνυται χαταχρησάμενον αὐτοῦ τῇ 
ὁμοιότητι τιρὸς ἐργασίαν" τοσαῦτα γὰρ εἰληφέναι δῶρα xa9^ ἑκάστην 
σόλιν σα ζῶν ᾿Αλέξανδρος οὐχ ἔλαβεν. γελάσας δὲ Καῖσαρ ἐπὶ τού- 
τοις τὸν μὲν ψψευδαλέξανδρον δι᾿ εὐεξίαν σώματος ἐγχατέταξεν τοῖς 

ἐρέταις, τὸν ἀναττείσαντα δὲ ἐχέλευσεν ἀναιρεϑῆναι᾽" Πηλίοις δ᾽ 
ἤρκεσεν émvríutov τῆς ἀνοίας τὰ ἀναλώματα. 

3. Παραλαβὼν δὲ τὴν ἐθϑναρχίαν ᾿Αρχέλαος xol χατὰ μνήμην 
τῶν πάλαι διαφορῶν οὐ μόνον Ἰουδαίοις ἀλλὰ χαὶ Σαμαρεῦσι χρη- 
σάμενος ὠμῶς, τιρεσβευσαμένων ἑχατέρων κατ᾿ αὐτοῦ πρὸς Καίσαρα 
ἔτει τῆς ἀρχῆς ἐνάτῳ φυγαδεύεται μὲν αὐτὸς εἰς Βίενναν πόλιν τῆς 
Γαλλίας, ἡ οὐσία δ᾽ αὐτοῦ τοῖς Καίσαρος ϑησαυροῖς ἐγκατατάσ- 

σεται. τιρὶν χληϑῆναι δ᾽ αὐτὸν ὑπτὸ τοῦ Καίσαρος ὄναρ ἰδεῖν φασιν 
τοιόνδε. ἔδοξεν ὁρᾶν στάχυς ἐννέα τιλήρεις xol μεγάλους ὑπὸ βοῶν 
χαταβιβρωσκομένους. μετατεεμιψψαάμενος δὲ τοὺς μάντεις xoi τῶν 

$ 108 — Ant. Iud. XVII 334. 

PAMLVRCLatHegesippus II 2 p. 125. 

2 παρ᾽ vx. LVRC 32076 4 Κύπρῳ] PAMLatHeg et i. marg. V 

κρυπτῷ LVRC 5 οὖν] δὲ LVRC itaque et ladus (h. e. οὖν Κέλαδος) Lat 

μισϑὸν, v ex corr. P 6 ἔχεις] ἔχειν LVRC fore Lat πλανᾶσϑαι) πλά- 

σασϑαι LVRC fraudis Lat πλάσσεσϑαι mauult Hudson 1 τηλιχαῦτα] τοιαῦτα 
V εἰπεῖν] i. marg. yg εἰπὼν R ἕπεται πρὸς Καίσαρα] ad caesarem 

et ladum sequitur Lat 8. ἐνδείχνυται, αἱ i. ras. A χαταχφήμενον (s. m. 2) 
L χαταχρησμένον R vu V 9 ὅμότητι V! δῶρα, g« i.ras. A 
10 οὐκ ἔλαβεν] ἔλαβεν (-8sM) PAM accepisset cod. Vat mon accepisset ali 

codd. Lat 11 τὸν — 12 ἐρέταις] et ipsum immunem dimittit Heg ψευδ᾽ 
ἀλέξανδρον ἃ εὐεξίαν ex εὐξίαν corr. PA et man. 2 RC ἐγχατέταξεν) 
χατέταξε M ἐγχατέλεξε V 12 ἐρέταις] αἱρέταισ PA δὲ LVRC 18 qo- 
χεσεν) satis esse iudicauit Lat 14 i. marg. τὰ VO [ὃ διαφόρων C 16 xac' 

s. C 17 ἐννάτω LV εἰσ βίενναν πόλιν τῆσ γαλατίασ αὐτὸσ tr. LVRC 
Bisvav P!L 18 Γαλλίας] PM et i. marg. V γαλίασ («o i. ras.) À γαλατίασ 
LVRC et i. marg. M ἢ i ras. A 19 δὲ LVRO tov om. L ἰδεῖν, 

virasm.2€ φασι» φησιν PA 20 ἐννέα] 9 A 

Qt 
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, δὶ , , , d ἧς f^^ ) », 5 κα 

“Χαλδαίων τινὰς ἐπυνθάνετο, ví σημαίνειν δοχοῖεν. ἄλλων δ᾽ ἄλλως 
- A kc 3 b , » ^ , 

ἐξηγουμένων Σίμων τις Eocaiog τὸ γένος ἔφη vovg μὲν στάχυς 
] n^ , - d ^ , SN ' * , 

ἐνιαυτοὺς νομίζειν, βόας δὲ μεταβολὴν τιραγμάτων διὰ τὸ τὴν χώραν 
) - 5} ^or, [04 , ^ , ) * ^ - 2 

ἀροτριῶντας ἀλλάσσειν᾽ ὡστε βασιλεύσειν μὲν αὐτὸν τὸν τῶν cOTa- 
, "ἢ , ^^ , í D ΩΣ, , 

χύων αριϑμόν, ἕν zcouxíAatg δὲ στιραγμάτων μεταβολαῖς γενόμενον 
, - ? Z 2 ^^ Ad , c , 2 M ' 

τελευτήσειν. ταῦτα ἀχούσας «doyéAaog μετὰ τιέντε ἡμέρας ἐτεὶ τὴν 
δίκην ἐχλήϑη. 

4. “Αξιον δὲ μνήμης ἡγησάμην xol τὸ τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ . 5 urmurs ἡγησδαμὴν x je 7 «0G 
15 , » c, 

Γλαφύρας ὄναρ, nzeo a 
5 , ' 2 , - r ν΄ 

jv ϑυγάτηρ μὲν “Ιρχελάου τοῦ Ματιταδόχων 

βασιλέως, γυνὴ δὲ ᾿“λεξάνδρου γεγονυῖα τὸ τιρῶτον, ὃς ἣν ἀδελφὸς 

᾿Αρχελάου τιερὶ οὗ διέξιμεν, υἱὸς δὲ Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ὑφ᾽ οὗ 
xci ἀνῃρέϑη, καϑάτιερ δεδηλώχαμεν. μετὰ δὲ τὸν ἐχείνου ϑάνατον 
συνῴχησεν Ιόβᾳ τῷ βασιλεύοντι «“Τιβύης, οὗ τελευτήσαντος ἐττανελ- 
ϑοῦσαν αὐτὴν καὶ χηρεύουσαν ztaQà τῷ ττατρὶ ϑεασάμενος ὃ ἐϑνάρ- 
χης ᾿Αρχέλαος ἐπὶ τοσοῦτον ἔρωτος ἦλθεν, ὥστε πιαραχρῆμα τὴν 

συνοιχοῦσαν αὐτῷ Παριάμμην ἀποπεμψάμενος ἐκείνην ἀγαγέσϑαι. 
σιαραγενομένη τοίνυν εἰς Ιουδαίαν μετ᾽ ὀλίγον τῆς ἀφίξεως χρόνον 
ἔδοξεν ἐτιιστάντα τὸν ᾿Αλέξανδρον αὐτῇ λέγειν ««ἀττέχρη μὲν ὃ κατὰ 
«Ἱιβύην σοι γάμος, σὺ δὲ οὐκ ἀρχεσϑεῖσα τούτῳ πάλιν ἐπὶ τὴν 
ἐμὴν ἀναχάμτιτεις ἑστίαν, τρίτον ἄνδρα χαὶ ταῦτα τὸν ἀδελφόν, ὦ 
τολμηρά, τὸν ἐμὸν ἡρημένη. τιλὴν ov περιόψομαι τὴν ὕβριν, ἀτίο- 
λήψομαι δέ ce xal μὴ ϑέλουσαν.““ τοῦτο διηγησαμένη τὸ ὄναρ 
μόλις δύο ἡμέρας ἐβίω. 

8 113 — Ant. Iud, XVII 346. 

PAMLVRC LatHegesippus II 2 p. 124. 

1 σημένειν V δὲ ALVRC ἀλλοῦ 3 βόας δὲ] τοὺσ δὲ βοῦσ 
LVRC μεταβολὰσ LVRCLat 4 ἀλάσειν V βασιλεύσειν] βασιλεύειν 
PAM βασιλεῦσιν L!R* regnaturum Lat ἀσταχύων] σταχύων ALRC 

7 μετεχλήϑ' ἡ A μετεχλήϑη MLVRC 9 γλαφυρᾶσ L'R ὄνα τ ΗΟ. eras. ε, 
oex corr. À 9 χαππαδοχῶν ΡΑΜΙΥΟ 10 δ᾽ C ὃς ἦν ἀδελφὸς] δα | ἤν L1 
0c | ἀδελφὸσ μὲν ἦν L? 11 διέξειμεν Α διεξήειμεν MC. διεξιειμεν 1,1 διεξίει 
μὲν VR loquimur Lat δ᾽ Ο 12 προδεδηλώχαμεν ΠΥ͂ΒΟ 13 συνῴχησεν] 

συνώχισεν AM. συνώχισεν αὐτὴν P ιἰόβα 1, toga V ἰώβα C 14 χηρεῦσαν 
Α 16 μαριάμην M. mariamne (abl. Lat ἀποπέμψαά - usvoo (eras. o, μὲ 
ex uci corr.) P 17 παραγενομένην L'VR 18 λέγει V! ἀπέχρη — 
p. 179, 2 ($ 131) xai παὺ | (ὀμενοι) absunt uno folio exciso A 20 ἑστίαν 
ἀναχάμπτεισ (ἀναχάπτεισ L!) tr. LVRC ὦ] ó- V 21 ἠρημένη LR! 
novgu£vg R? 23 δύο μόγισ tr. ΤΙΥ͂ΒΟ ἐβίου PM 
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D. 

VIL. 1 due δὲ ᾿Αρχελάου χώρας εἰς ἐπαρχίαν τεεριγραφείσης 

ἐπίτροπος τῆς ἱπυπτιχῆς za oa Ῥωμαίοις τάξεως Κωπώγιος πέμ- 

γίδται μέχρι τοῦ χτείνειν λαβὼν παρὰ donee ἐξουσίαν. él 

τούτου τις ἀνὴρ Γαλιλαῖος Ἰούδας ὄνομα εἰς ἀπόστασιν ἐνῆγε τοὺς 

ἐπιχωρίους χαχίζων, εἰ φόρον ve Ῥωμαίοις τελεῖν ὑπομενοῦσιν χαὶ 

μετὰ τὸν ϑεὸν οἴσουσι ϑνητοὺς δεσπότας. ἣν δ᾽ οὗτος σοφιστὴς 

ἰδίας αἱρέσεως οὐδὲν τοῖς ἄλλοις χιροσεοιχώς. 

2. Τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις εἴδη φιλοσοφεῖται. xal τοῦ μὲν 

αἱρετισταὶ Φαρισαῖοι, τοῦ δὲ Σαδδουχαῖοι, τρίτον δέ, ὃ δὴ xai 

δοχεῖ σεμνότητα ἀσχεῖν, Ἔσσηγοὶ χαλοῦνται, πο ει μὲν γένος 

ὄντες, φιλάλληλοι δὲ χαὶ τῶν ἄλλων πλέον. οὗτοι τὰς μὲν ἡδονὰς 

ὡς χαχίαν ἀποστρέφονται, τὴν δὲ ἐγχράτειαν χαὶ τὸ μὴ τοῖς 

σχάϑεσιν ὑπιοτείτοτειν ἀρετὴν 2 χαὶ γάμου μὲν παρ᾽ 

αὐτοῖς ὑπεροψία, τοὺς δ᾽ ἀλλοτρίους παῖδας ἐχλαμβάνοντες ἅπα- 

λοὺς ἔτι πρὸς τὰ μαϑήματα συγγενεῖς ἡγοῦνται καὶ τοῖς ἤϑεσιν 

$ 117 — Ant. Iud. XVIII 258q.; $ 120 οἵ. Ant. Iud. XVIII 20. 

PMLVRCLat Eusebius hist. eccl. 1 5. Porphyrius de abstin. IV 11 sq. 

Eusebius praep. euang. IX ὃ. Suidas s. 'Ecc«io:. Cedrenus I p. 348 Bonn. 

1 i marg. :g V óM 2 ἐπίτροπος — τάξεως] procurator equitum 

apud romanos Lat τῆς] PML?Lat τισ L'VRC χοπώνιοσ P xondbtOn 

C pomponius ut uid. Lat 3 μέχρι — 4 τούτου] ea sibi a caesare potestate 

mandata. hoc disceptante Lat i. marg. «2 C τοῦ καίσαροσ LV?RC 

ἐπὶ! incip. Euseb. hist. eccl. 4 τούτοισ Eusebii codd. plerique εἰς — 

ἐνῆγε] defectionis arguebatur Lat ἀποστασίαν Eusebii codd. plerique 

5 φόρον, o m. 2 ex v corr. uid. L ὑπομένουσιν codd., corr. Niese 

6 τὸν] τῶν V!, om. RC δεσπότας] fin. Euseb. δὲ LVRC τ ἀλλοις] 

ὄλλοισ πῶσ, 8 Τρία sq. exscripsit Porphyrius, quo usi sunt Eusebius praep. 

euang. IX 3 p. 404 sq. et breuiore compendio Suidas cum Cedreno 9 φαρισ- 

ceto. M toi] τοὺσ L! τρίτον — καλοῦνται] tertium uero, quod etiam 

probabilius habetur , esseni colunt Lat τῆς δὲ τρίτης (φιλοσοφίας), ἢ καὶ ἐδόκει 

σεμνοτάτη εἶναι, Eooctot (προΐσταντο) Porphyr 10 δοκεῖ. 1, δοκεῖν RC 

σεμνότητα σεμνότερον PMLat σεμνότατον (ante δοκεῖν positum) O — "Ecoqvoi] 

ἐσσαῖοι Porphyr Suidas Cedrenus τὸ γένος Porphyr 11 φιλάλληλοι — 

12 ἀποστρέφονται] uerum inter se mutuo «more iunclissimi et qui praeter 

ceteros uoluptates quidem quasi maleficia uitarent Lat φιλάληλοι V 

x«l om. V 12 τὴν δὲ σωφροσύνην χαὶ ἐγκράτειαν Suidas Cedrenus τὸ 

μὴ τοῖς πάϑεσιν] τοῖς πάϑεσι μὴ Porphyrii codd. 14 ὑπεροψία παρ᾽ αὐτοῖσ 

tr. LVRC δὲ LVRPorphyr 15 Zr] &u xal M μαϑήματα) μαϑήματα 

ἐπιτηδείουσ M ἤϑεσιν αὐτῶν] ἤϑεσι toic ξαυτῶν LVRC ἤϑεσιν ἑαυτῶν 

Porphyr 

10 
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DE BELLO IUD. II 121—126 (Viii 2—4) di 

αὐτῶν ἐντυποῦσι, τὸν μὲν γάμον xoi τὴν ἐξ αὐτοῦ διαδοχὴν οὐχ 
ἀναιροῦντες, τὰς δὲ τῶν γυναιχῶν ἀσελγείας φυλαττόμενοι χαὶ μηδε- 
μίαν τηρεῖν zezeuouévot τὴν τερὸς ἕνα τειίστιν. 

3. Καταφρονηταὶ δὲ τιλούτου, xci ϑαυμάσιον αὐτοῖς τὸ χοινω- 
γιχόν, οὐδὲ ἔστιν εὑρεῖν χτήσει τινὰ “ταρ᾿ αὐτοῖς ὑττερέχοντα" 
νόμος γὰρ τοὺς εἰς τὴν αἵρεσιν εἰσιόντας δημεύειν τῷ τάγματι τὴν 
οὐσίαν, ὥστε ἐν ἅπασιν μήτε “τενίας τατεινότητα φαίνεσϑαι uro 
ὑπεροχὴν zÀoUrOv, τῶν δ᾽ ἑχάστου χτημάτων ἀναμεμιγμένων μίαν 
ὥστιερ ἀδελφοῖς ἅπασιν οὐσίαν εἶναι. χηλῖδα δ᾽ ὑπολαμβάνουσι 
τὸ ἔλαιον, x&v ἀλειφϑῇ τις ἄχων, σμήχεται τὸ σῶμα" τὸ γὰρ 

αὐχμεῖν ἐν χαλῷ τίϑενται λευχειμονεῖν τὲ διαπαντός. χειροτογητοὶ 
δ᾽ οἱ τῶν χοινῶν ἐπιμεληταὶ xal ἀδιαίρετοι τιρὸς ἁττάντων εἰς τὰς 
χρείας ἕχαστοι. 

4. Mía δ᾽ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τεόλις ἀλλ᾽ ἐν ἑχάστῃ μετοιχοῦσιν 
πολλοί. xoi τοῖς ἑτέρωϑεν ἥχουσιν αἱρετισταῖς τιάντ᾽ ἀνατεέσπταται 
τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ὁμοίως ὥσπερ ἴδια, χαὶ πρὸς οὺς οὐ πρότερον 
tiÓov εἰσίασιν ὡς συγηϑεστάτους" διὸ xal ποιοῦνται τὰς ἀποδη- 
μίας οὐδὲν μὲν ὅλως ἐτιικομιζόμενοι, διὰ δὲ τοὺς λῃστὰς ἔνοτιλοι. 
χηδεμὼν δ᾽ ἐν ἑχάστῃ πόλει τοῦ τάγματος ἐξαιρέτως τῶν ξένων 
ἀποδείχνυται ταμιεύων ἐσθῆτα χαὶ τὰ ἐπιτήδεια. χαταστολὴ δὲ 

PMLVRCLatSuidas s. 'Eoceto:. Porphyrius de abstin. IV 11 Eusebius 
praep. euang. IX 3 Cedrenus I p. 348 Bonn. 

| ἐντυποῦσι] finit Suidas 1sq. mutat breuiat Cedrenus 2 ἀσελ- 
yíac V! φυλασσόμενοι LVRO χαχαὶ — πίστιν om. Porphyr 8. £va] ἔν-α, 
eras. » V 4 αὐτοῖς] παρ᾽ αὐτοῖσ MLVRCPorphyr (rerumque) apud eos (com- 

municatio Lat 5 οὐδὲ] οὐδὲ γὰρ V κτῆσιν Ρ -- - - χτήσει, εἰ d. ras. V 
θ--αἵρεσιν C δημεύειν») δεσμεύειν M. τῷ] τὸ V! 17 ταπεινότητι C 
μήϑ' CPorphyr μηδ᾽ PM μηδὲ LVR 8 πλούτω 1, - πλούτου V δὲ 
LVRC ἕχαστου om. Lat — 9 ó'] δὲ LVRCEuseb, om. Porphyr 10 τοῦ- 
λαιον Porphyr ἀλειφϑῇ!] PM Porphyr apud Euseb, ἀλειφῆ LVRC Porphyrii 
codd. τὸ] τῶ P 11 τίϑεται L!R 12 δὲ LVRCPorphyr οἵ τῶν 
χοινῶν] τῶν κοινῶν Porphyr τῶν χοινῶν οἱ Porphyr apud Euseb ἀδιαίρετοι] 

αἱρετοὶ ex cod. Voss. Bekker 18 χρείας] χεῖρασ L! 14 δὲ LVRC Porphyr 
ἐν ἑκάστῃ] εἰς ἑχάστην uertit Lat μετοικοῦσιν] χατοιχοῦσιν ex cod. Busbek. 

Hudson 15 ἑτέροϑεν R αἱρεσιώταισ Porphyrii codd, πάντ᾽ — 
16 ia] quidquid habeant promptum ezhibent quasi proprium Lat πάντ᾽ 
ἀναπέπταται P πάντα ἀναπέπαυται M. πέπταται LVR ἀναπέπταται C Porphyr 
10 ὁμοίως) s. P om. V τὰ — ἴδια] τὰ παρ᾽ ἀλλήλοισι (ἀλλήλοις Euseb) 
Porphyr καὶ πρὸς — p. 118,2 οὔτε breuiat Porphyr 18 uiv om. LVR 
δὲ οπ!. Υ 19 δὲ ΠΥΒῸ τοῦ τάγματος] ex eodem collegio Lat ἐξαίρετοσ 
RC specialis Lat 
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178 DE BELLO IUD. II 126—131 (VIH 4. 5j 

xal σχῆμα σώματος ὅμοιον τοῖς μετὰ φόβου παιδαγωγουμένοις 

παισίν. οὔτε δὲ ἐσθῆτας οὔτε ὑποδήματα ἀμείβουσι πρὶν ÓLcQQa- 

γῆναι τὸ πρότερον χεαντάτπτασιν ἢ “δαπανηϑὴ γαι τῷ χρόνῳ. οὐδὲν 

Ó ἐν ἀλλήλοις OUT ἀγοράζουσιν οὔτε πωλοῦσιν, ἀλλὰ τῷ χρήζοντι 

διδοὺς ἕκαστος τὰ παρ᾽ αὐτῷ τὸ mag ἐχείνου χρήσιμον ἀντικομέ- 

Ἔται" xal χωρὶς δὲ τῆς ἀντιδύσεως ἀχώλυτος ἡ μετάληψις αὐτοῖς 
b] r4 2N , 

s Qv «v ϑέλωσιν. 
Ut 

. Πρός γε μὴν τὸ ϑεῖον εὐσεβεῖς ἰδίως" ziv γὰρ ἀνασχεῖν 

τὸν ἥλων οὐδὲν ΠΕ χθν ταν τῶν βεβήλων, QUEDA δέ τινας εἰς 

αὐτὸν εὐχὰς (07:60 ἱκετεύοντες ἀνατεῖλαι. χαὶ μετὰ ταῦτα πρὸς 

ἃς ἕχαστοι τέχνας ἴσασιν ὑττὸ τῶν ἐπιμελητῶν διαφίενται, xai 

μέχρι πεέμτστης ὥρας ἐργασάμενοι συντόγως ττάλιν εἰς ἕν συναϑροί- 

ζονται χωρίον, ζωσάμενοί ve σχεπάσμασιν λινοῖς οὕτως ἀπολούον- 

ται τὸ σῶμα ψυχροῖς ὕδασιν, καὶ μετὰ ταύτην τή» ἁγνείαν εἰς 

ἴδιον οἴχημα συνίασιν, ἔνϑα μηδενὶ τῶν ἑτεροδόξων ἐχιιτέτρατσται 

χπιαρελϑεῖν" αὐτοί ve χαϑαροὶ χαϑάπερ εἰς ἅγιόν τι τέμδνος apu 

γίνονται τὸ δειτενητήριον. xai χαϑισάντων ut)! ἡσυχίας ὁ μὲν 

σιτοποιὸς ἐν τάξει παρατίϑησι τοὺς ἄρτους, ὃ δὲ μάγειρος ἕν 

ἀγγεῖον ἐξ ἑνὸς ἐδέσματος ἑχάστῳ παρατίϑησιν. σπιροκατεύχεται δ᾽ 

PMLVRO LatPorphyrius de abstin. IV 11. 12 Eusebius praep. euang. IX 3 

Cedrenus I p. 349. 

2 ἐσθῆτα Porphyr πρὶν] PM Porphyr πρὶν ἢ (ἡ €) LVRC ó.eopa- 

γῆν Ο' — 3 vó om. Porphyr οὐδὲν — 4 ἀγοράζουσιν] οὐδ᾽ ἀγοφάζουσί τι 

Porphyr  4ó']om.LR ó?V οὐτ] οὐτε LVRC πολοῦσιν V' ἀλλὰ — 

5 ἀντιχομίζεται!] sed. egenti quisque quod habeat praebens refert ab eo quod 

ipse non habeat Lat χρίζοντι V! et αἱ uid. C! — 5 cà] τὸ Porphyrii codd. 

αὐτοῦ LVRC ξαυτῶ Porphyr παρ᾽ éxsivov] om. P παρ᾽ ἐχείνω M. 

6 xai om. Porphyr ἀχόλυτοσ V! ἀκώλυτος — " 9éAoow)] cunctis 

libera (sit) facultas a quibus libuerit accipiendi quod opus sit Lat 7 παρ} 

περὶ Dindorf, om. Bekker ϑέλωσι»] Porphyrius ϑέλουσιν P ἐϑελήσωσι 

LVR et ex corr. C ἐθέλωσι MC! Porphyr apud Euseb 8 ἐἰδίωσ εὐσεβεῖσ tr. 

LVRCPorphyr 10 ἱχετεύοντεσ, O eX COIT., & i. ras. m. 2 V xai om. 

MLVRCPorphyr — 11?6«cw L ἴασιν C διαφίενται ἱέναι ἀφίενται Porphyrii 

codd. ἀφεῖνται Porphyr apud Euseb 12 πέμπτης] πέντε PM ἕχτης Cedrenus 

cvv τόνωι V πάλιν] ἔπειτα πάλιν LVRC Porphyr ἀϑροίζονται LVR 

Porphyr 13 σχεπάσμασιν] σχέπασι Porphyr λινοῖς om. Porphyr. apud 

Euseb ἀπολύονται L! [14 dyvelav L!V εἰς ἰδιον οἴχημαῖ in eadem. secreta 

Lat 15 συνιᾶσιν PL? ἐπιτρέπεται C — 1i χαϑισάντων] καϑισαν σὰν Ct 

καϑίσασι C? καὶ καϑισάντων] καϑισάντων δὲ Porphyr 18 παρατίϑησιν 

ἄρτουσ LVRC Porphyr Cedrenus 19 παρατίϑησιν] om. Porphyr πάντοτε 

προσάγει Cedrenus δὲ LVRC 

10 
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ὃ ἱερεὺς τῆς τροφῆς, xol γεύσασϑαί τινα τερὶν τῆς εὐχῆς ἀϑέμιτον᾽" 
ἀριστοϊιοιησάμενος δ᾽ ἐπεεύχεται ττάλιν" ἀρχόμενοί τὲ xal τταυόμεγοι 
γεραίρουσι ϑεὸν ὡς χορηγὸν τῆς ζωῆς. ἔνειϑ᾽ ὡς ἱερὰς κατα- 
ϑέμενοι τὰς ἐσθῆτας sh ἐπε ἔργα μέχρι δείλης τρέπονται. δει- 
γυνοῦσι δ᾽ ὁμοίως ὑττοστρέψαντες συγχαϑεζομένων τῶν ξένων, εἶ 
τύχοιεν αὐτοῖς τιαρόντες. οὔτε δὲ χραυγή ποτε τὸν οἶχον οὔτε ϑό- 
ρυβος μιαίνει, τὰς δὲ λαλιὰς ἐν τάξει σπταραχωροῖσιν ἀλλήλοις. καὶ 

τοῖς ἔξωϑεν ὡς μυστήριον τι φριχτὸν ἡ τῶν ἔνδον σιωτεὴ καταφαί- 
vetat , τούτου δ᾽ αἴτιον ἡ διηνεχὴς νῆψις xal τὸ μετρεῖσϑαι 7ταρ᾽ 
αὐτοῖς τροφὴν xal ποτὸν μέχρι κόρου. 

6. Τῶν μὲν otv ἄλλων οὐχ ἔστιν 0 τι μὴ τῶν ἐπιμελητῶν προσ- 
ταξάντων ἐνεργοῖσι, δίο δὲ ταῦτα τταρ᾽ αὐτοῖς αὐτεξούίσια, ἔτστι- 
χουρία xal ἔλεος" βοηϑεῖν ve γὰρ τοῖς ἀξίοις, ὁπόταν δέωνται, καὶ 

χαϑ' ἑαυτοὺς ἐφίεται χαὶ τροφὰς ἀτιορουμένοις ὀρέγειν. τὰς δὲ 
εἰς τοὺς συγγενεῖς μεταδόσεις οὐκ ἔξεστι ποιεῖσθαι δίχα τῶν ἔπει- 

τρόττων. ὀργῆς ταμίαι δίκαιοι, ϑυμοῦ καϑεχτικοί, πίστεως τιρο- 
στάται, εἰρήνης ὑπουργοί. xci mày μὲν τὸ ῥηθὲν (m^ αὐτῶν ἰσχυ- 

PAMLVRCLat Porphyrius de abstin. IV 12 Eusebius praep. euang. IX 3 

Cedrenus I p. 349. 

1 τροφῆς] τροφῆς ἁγνῆς οὔσης zal χαϑαρᾶς Porphyr Cedrenus τινα] 

τινι Porphyrii codd. εὐχῆς] τροφῆσ 1, 2 ἀριστοποιησαμένοις Porphyrii 
codd. fort. recte δὲ MLVRC ἐπεύχεταῖ uota repetunt Lat τε] δὲ 

PM (παυ)] ὀμενοι redit A 3. ϑεὸν] τὸν ϑεὸν LVRC Porphyr Cedrenus 
ὡς -- ζωῆς om. Porphyr Cedrenus χωρηγὸν ἃ ζωῆς] τροφὴῆσ LVRO uictus 
Lat ἔπειτα LVRC 4 δειπνοῦσι] πίνουσι Porphyrii codd. — 5 δὲ LVROC 
ὑποστρέψαντεσ ὁμοίωσ tr. VRCPorphyr ὑποστρέψαντες] inde reuersi Lat 
συγχαϑεζομένων, y i. ras. m. 2 V εἰ — παρόντες] si quos fortasse inter- 

uenisse reppererint Lat εἶ oL MLVR!C 6 τοίχοιεν Α αὐτοῖσι Porphyr 
οὔτε δὲ] PAM Porphyr οὐδὲ LVRC neque uero Lat οὔτε] οὐ Porphyr 
T μιαίνει] PAM. Porphyr μολύνει LVRO inquietat (uquinat Destinon) Lat 

8 ἔνδων L post χαταφαίνεται addit quaedam de somno Essenorum breui 
leuique Cedrenus 9 τοῦτο L'R δὲ LVRC μετρῆσϑαι Ο μὴ μετρεῖ- 
σϑαι R? 10 τὴν τροφὴν ἃ μέχρι κόρου] satietate Lat x0:gov V 

r2 
11 88 134 — 136 om. Porphyr Cedrenus Dd y A προστα- - ξάντων 
(eras. uid. τῶ) V 12 ἐπιχουρία τὲ καὶ V 18 ἔλεον V! τε om. ἃ 
x«l— 14 ἐφίεται] suo arbitrio cuique licet Lat 14 z«9' αὕτουσ LVRC 
ἐφίεται] ἐφιέναι, 1. marg. m. 2 yg ἐφίεται Υ ἐφίενται C? τροφῆσ V 
15 τοὺς om. V οὐκ ἔξεστι eX οὐχ ἔστι COrT. À οὐχέτι L οὐχ ἔστι VR 
ποιεῖσθαι ex ποιῆσαι Corr. A — 16 ὀργῆσ, 5o i. ras. m. 2. ταμεῖαι VC! 
χαϑεχτιχοί, litt. e s. i. ras. m. 2 V χαϑεχτοί 1, πρόσταται PA! 11 ὑπουρ- 
yol- N ἰσχυρώτερον A 

12 
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; cr * S 2 , » M ^ ἊΣ 29 
ρότερον ὕρχου, τὸ δὲ ομνύειν αὑτοῖς στεριίσταται χεῖρον τῆς 

͵ ς , , ἘΣ ^ - ᾿ E 
ἐπτιορχίας ὑττολαμβάνοντες᾽ ἤδη yao χατεγνῶσϑαί φασιν vov aztt- 

, - ^ft. 3 , - 

στούμενον δίχα eov. σπουδάζουσι Ó ἐχτόπτως περὶ τὰ τῶν πα- 
- , ΄η ^ ^ 9 ^^ - 

λαιῶν συντάγματα μάλιστα và πρὸς ὠφέλειαν ψυχῆς xal σώματος 
3: 25,35. - » γ ἊΝ * , -" €t. 3 [e] 

ἐχλέγοντες᾽ ἔνϑεν αὑτοῖς πρὸς ϑερατυξίαν τταϑῶν δίζαι ve ἀλεξη- 
^17. ΨΥ; P] - 

vrotov zal λίϑων ἰδιότητες ἀνερευνῶνται. 
τῷ LA - M 2 - 2 2 * c , 

7. Τοῖς δὲ ζηλοῦσιν τὴν αἵρεσιν αὐτῶν ovx εὐυϑὺς ἢ πάροδος, 
554 * '"e , * 2 ^ ς ᾿ , 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐνιαυτὸν ἔξω μένοντι τὴν αὐτὴν ὑποτίϑενται δίαιταν 
3 , , !T ^ " - 

ἀξινάριόν τε καὶ τὸ τιροειρημένον “τερίζωμα καὶ λευχὴν ἐσθῆτα 
δόντες. ἐπειδὰν δὲ τοίτῳ τῷ χρόνῳ τιεῖραν ἐγχρατείας δῷ, πρόσ- 

- ^ , - ^ c 

εισιν uiv ἔγγιον τῇ διαίτῃ xci χαϑαρωτέρων τῶν πιρὸς αγνξίαν 
ς ΄ ^ , ^ , M M 3 

ὑδάτων μεταλαμβάνει, τταραλαμβάνεται δὲ εἰς τὰς συμβιώσεις ov- 
, ' ' - , " - 4^ 

δέπω. μετὰ γὰρ τὴν τῆς χαρτερίας ἐπίδειξιν δυσὶν ἄλλοις ἕτεσιν 
45 ἜΠΟΣ - * Pu cer D εν 

τὸ "Joc δοχιμάζεται xol φανεὶς ἄξιος οὕτως εἰς τὸν ὅμιλον ἐγχρί- 
' ' - e et - ce 2 A “Υ̓ 

verat. τιρὶν δὲ τῆς χοινῆς ἅψασθαι τροφῆς ogxovc αὑτοῖς ὄμνυσι 
/ E 4 ᾿ , N x D M NY 

φριχώδεις, τιρῶτον μὲν εὐσεβήσειν τὸ ϑεῖον, ἔπειτα τὰ πρὸς av- 
ϑοώπους δίχαια φυλάξειν xai μήτε χατὰ γνώμην βλάψειν τινὰ 

- S 2 1 ; ͵ 
, , , NODE, M 3) ΡΞ 

μήτε ἐξ ἐπιτάγματος, μισήσειν δ᾽ ἀεὶ τοὺς ἀδίκους xoi συναγωνιεῖ- 

PAMLVRC Lat Porphyrius de abstin. IV 12 Eusebius praep. euang. IX ὃ 

Cedrenus I p. 350 Bonn. 

1 τὸ — περιίσταται] ipsum autem iusiurandum — uitant Lat αὐτοῖς] 

αὐτοῖσ, lití. ἐσ i. ras. m. 21, αὐτοὺσ ex corr. Α αὐτῶν VR πάντως  Destinon, 
om. Dindorf cum cod. Voss. περιίστανται L! et ex corr. A rectius ut uid. περί- 

στανται R χεῖρον i. ras. minore Α χεῖρόν x MLVRC 2 ὑπολαμβάνοντεσ, 
o ante v i. ras. V ὑπολαμβάνουσι C ἤδη γὰρ] ἤδη γὰρ δὴ LVRC 
τὸν] τὸ Dindorf 3. δὲ LVRC περὶ παρὰ O 4 συντάγματα) συγγράμματα 
LVRC τὰ om. PA 5 ἔνϑεν — 6 ἀνερευνῶνται] hinc illis salutes morbo- 

rumque remedia stirpes medicas quamque uim propriam singuli lapides habeant 

rimantibus conquiruntur Lat τε om. A! ut uid. ἀλεξιτήριον ῬΑ ἀλε- 

ξιτήριοι MLR! ἀλεξητήριοι VR2C 1 τοῖς] incipiunt denuo Porphyrius et 
Cedrenus multa breuians alia addens toig δὲ ζηλοῦσιν] vo δὲ ζηλοῦν- 

τι αἴρεσιν, lex corr. V αὐτῶν om. Porphyr πάροδος] παράδοσισ PA 
cum eis una collectio Lat 8 ἐπ᾿ LVRC Porphyr ὑποτίϑενται ἀποτί- 

ϑενται P tribuunt Lat 9. τὸ om. L! τὸ προειρημένον om. Porphyr περί- 
Coouc PA περίζωμα δόντες xol λευχὴν ἐσθῆτα tr. Porphyr 10 τῷ om. 

L' πρόσεισι μὲν] πρόσεισιν Porphyr 11 χαϑαροτέρων ἃ χκαϑαρώτερον Por- 
phyr [38 ἐπίδειξιν, ὃ ex τ uid. corr. αὶ 14 δοχιμαζεται κομίζεται Porphyrii 
codd. 15 αὐτοῖσ, . ex v corr. L 16 εὐσεβεῖν C τὰ om. PAML 
11 διαφυλάξειν Porphyrii codd. 18 μήτ᾽ Porphyr μισήσειν, ἡ et εἰ i. 
ras. m. 2 V δὲ LVRC Porphyr συναγωνεῖσϑαι V. συναγωνίζεσϑαι Por- 
phyrii codd. συναδιχεῖσϑαι Porphyr apud Euseb 
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σϑαι τοῖς δικαίοις" τὸ τιιστὸν ἀεὶ ππτᾶσιν τιαρέξειν, μάλιστα δὲ τοῖς 
- b ' 37 - , ^ , ^ 

χρατοῦσιν᾽ οὐ γὰρ δίχα ϑεοῦ τιεριγενέσϑαι τινὶ τὸ ἄρχειν" xav 
3 ^ » V, 3i , P] PAN 3; , TJ n og 

αὐτὸς ἄρχῃ, μηδέτιοτε ἐξυβρίσειν εἰς τὴν ἐξουσίαν μηδ ἐσϑηῆτί 
2 D , , c 

τινε ἢ τιλείονι χόσμῳ τοὺς ὑτιοτεταγμένους ὑτιερλαμτιρύνεσϑαι. 
M 47€ 2 - ας * M Y / ΟΣ - τὴν ἀλήϑειαν ἀγαπᾶν ἀεὶ xol τοὺς ψευδομένους προβάλλεσϑαι 

χεῖρας χκλοττῆς καὶ ψυχὴν ἀνοσίου χέρδους χαϑαρὰν φυλάξειν xal 
, , , 3 , 2 - , 

μήτε κρύψειν τι τοὺς αἱρετιστὰς μήϑ' ἑτέροις αὑτῶν τι μηνύσειν, 
2^ , ( , , Υ͂ V 

xav μέχρι ϑανάτου vic βιάζηται. πρὸς τούτοις ὄμνυσιν μηδενὶ 
- - j , , P c ' , 2) 

μὲν μεταδοῦναι τῶν δογμάτων ἑτέρως ἡ ὡς αὐτὸς μετέλαβεν, ἀφέξε- 
Y L ^ € / , d , 2 - 

σϑαι δὲ λῃστείας xai συντηρήσειν ὁμοίως τά vc τῆς αἱρέσεως αὐτῶν 
"A - , 2 , c, 

βιβλία xal và τῶν ἀγγέλων ὀνόματα. τοιούτοις uiv ἔρχοις τοὺς 
γιροσιόντας ξδξασφαλίζονται. 

2 " € , € 

8. Τοὺς δ᾽ ἐπ᾽ ἀξιοχρέοις ἁμαρτήμασιν ἁλόντας ἐχβάλλουσι 
“" , c ν᾽ Ψ * 3 , ^f , Y , 

τοῦ τάγματος. ὃ δ᾽ ἐχχριϑεὶς οἰχτίστῳ ττολλάχκις μόρῳ διαφϑεί- 
- N ce - MUR / EP - 

ρέται᾽ τοῖς γὰρ ὅρχοις χαὶ τοῖς ἔϑεσιν ἐνδεδεμένος οὐδὲ τῆς τταρὰ 
τοῖς ἄλλοις τροφῆς δύναται μεταλαμβάνειν, ττοηφαγῶν δὲ xai λιμῷ 

- , V V V ^ ^ , 

τὸ σῶμα τηχόμενος διαφϑείρεται. διὸ δὴ zoAAoUG ἐλεήσαντες ἐν 

PAMLVRC Lat Porphyrius de abstin. IV 13 Eusebius praep. euang. IX 5 

Cedrenus I p. 350 Bonn. 
1&sbom.Porphyr πᾶσιν παρέξειν] παρέξειν πᾶσι LV RC πᾶσι μὲν παρέξειν 

Porphyr 2 χρατοῦσι P δίχα, ( i. ras. maiore m. 2 V περιγίνεσϑαι 
στο 

LVRPorphyr tivi] τισι Porphyrii codd. 3 μηδέποτε] μὴδέπωτε (o ex 

o corr., i. marg. eras. zo) A μηδεπώποτε LVRCPorphyrii codd. et Eusebii 
codicum pars μηδέποτε ἐξουσίαν] numquam abuti numquam se abusurum 
uiribus potestatis ad contumeliam subditorum Lat ἐξυβροίσειν)] ἐξυβρίσαι 

Porphyr μηδὲ LVRCPorphyr apud Euseb μὴ Porphyrii codd. 4 τινι ἢ] 
ἢ τινι LVRCLatPorphyr fort. rectius πλέονι Porphyr 5 προβαλ- 
λεσϑαι] Porphyr ἐλέγχειν προβάλλεσϑαι codd. propositum habere conuincere 
Lat ^ post προβάλλεσϑαι addit ἀνωτέρουσ m. 2 K 6 xai τὴν ψυχὴν P 
7 9^] μήτ᾽ PA! μήτε LVRC αὐτὸν V! μηνύσει ex corr. R 
8 βιάζεται V! πρὸς] πρὸσ δὲ Porphyr ὀμνύουσι LVRC —— μηδὲν uertit 
Lat 9 post μεταδοῦναι deletum xe vovo ψευδομενουσ ἐλέγχειν C 

μετέλαβεν] παρέλαβεν Porphyr 11 xol τὰ] καὶ κατὰ € τοιούτοις --- 
14 διαφϑείρετα τοιοῦτοι μὲν οἵ ὄρχοι. οἱ δ᾽ ἁλόντες καὶ οἱ (ot om. Euseb.) 
ἐχβληϑέντες χαχῷ μόρῳ φϑείρονται Porphyr ὃ 143 — 158 om. Cedrenus 

13 δὲ PLVRCPorphyr ἀξιοχρέοις om. Lat PM A. 14 ὁ ó 
ἐχκριϑεὶς] ὃ δὲ χριϑεὶσ 1,} ὃ δὲ ἐχχριϑεὶσ L*VRO 15 ἔϑεσιν ἐνδεδεμένος] 
ἔϑεσι δεδεμένοσ PAM ἔϑεσιν ἐνδεδεμένοι Porphyr τῆς] voto PM!C! 
παρὰ τοῖς ἀλλοις] ab aliis oblatum Lat 16 ἄλοισ C τροφῆσφησ C! 
δύνανται Porphyr ποηφαγῶν, ἡ i. ras. m. 2 L ποηφαγοῦντες Porphyr 

11 τηχόμενος διαφϑείρετα!] διαφϑειρόμενοι ἀπόλλυνται Porphyr post δια- 
φϑείρεται deletum τοῖσ γὰρ ὅρχοισ καὶ τοισ € 
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ταῖς ἐσχάταις Gvazvoaic ἀνέλαβον, ἱχανὴν imi τοῖς ἁμαρτήμασιν 
αὐτῶν τὴν μέχρι ϑανάτου βάσανον ἡγούμενοι. 

9. Περὶ δὲ τὰς χρίσεις ἀχριβέστατοι xoi δίκαιοι, καὶ δικά- 
ζουσι μὲν οὐχ ἐλάττους τῶν ἑἕχατὸν συνελθόντες, τὸ δ᾽ δρισϑὲν 
oz αὐτῶν ἀκίνητον. σέβας δὲ μέγα τεαρ᾽ αὐτοῖς μετὰ τὸν ϑεὸν 
τοὔνομα τοῦ νομοϑέτου, καν βλασφημήσῃ τις εἰς τοῦτον χολάζεται 
ϑανάτῳ. τοῖς δὲ στιρεσβυτέροις ὑτταχούουσιν xci τοῖς τιλείοσιν ἐν 
xcÀQ' δέχα γοῦν συγχαϑεζομένων οὐκ ἂν λαλήσειέν vig ἀκόντων 
τῶν ἐννέα. xol τὸ τειτύσαι δὲ εἰς μέσους ἢ τὸ δεξιὸν μέρος φυλάσ- 
σονται x«i ταῖς ἑβδομάσιν ἔργων ἐφάπτεσθαι διαφορώτατα Tov- 
δαίων ἁπάντων" οὐ μόνον γὰρ τροφὰς ἑαυτοῖς τιρὸ μιᾶς ἡμέρας 
γχιαρασχευάζουσιν, ὡς μὴ πῦρ ἐναύοιεν ἐχείνην τὴν ἡμέραν, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ σκεῦός τι μεταχιγῆσαι ϑαρροῦσιν οὐδὲ ἀποπατεῖν. ταῖς δ᾽ 
ἄλλαις ἡμέραις βόϑρον ὀρύσσοντες βάϑος ποδιαῖον vi σχαλίδι, 

τοιοῦτον γάρ ἔστιν τὸ διδόμενον ὑτι αὐτῶν ἀξινίδιον τοῖς νεοσυ- 
στάτοις, καὶ πτεριχαλύψαντες ϑοιμάτιον, ὡς μὴ τὰς αὐγὰς ὑβρίζοιεν 
τοῦ ϑεοῦ, ϑαχεύουσιν εἰς αὐτόν. ἔπειτα τὴν ἀνορυχϑεῖσαν γῆν 
ἐφέλκουσιν εἰς τὸν βόϑρον" xol τοῦτο ττοιοῦσι τοὺς ἐρημοτέρους 

PAMLVRC [Αἱ Porphyrius de abstin. IV 13 Eusebius praep. euang. 

IX 3. 

1 ἀναπνοαῖς] ἀνάγχαις Porphyr ἀνέλαβον] ἔλαβον Porphyrii codd. 

πο τήμασι Α 2 ἡγούμενοι! τιμωρίαν δεδωχέναι νομίζοντες Porphyr 
$ 145—147 om. Porphyr 3 δὲ om. A 4 éxavov LRC! Ὁ PA 
δ᾽ δὲ (s. A) ALVRC 5 μέγα] PAMLat μέγιστον LVRC τὸν om. M 

6 τὸ ὄνομα LVRC τοῦτον] τούτω Α 7 τοῖς — 8 χαλῷ] senibus uero 
oboedire et plurium quorumque decreto probabile arbitrantur officium Lat 

ὑπακούουσιν] ὑπαχούειν MLVRC fort. recte ἐν χαλῷ] ἕν χαλῶ τίϑενται 
(είϑεται V) MLVRC fort. recte ἐν χοινῷ  Destinon 8 συγχαϑεζομένων, 

vy l ras. À χαϑεζομένων V ἀχόντων τῶν] &xov τῶν L'!R ἀχώντων 

τῶν L? 9 ἐννέα] 9 PA ἢ i ras. A 11 πρὸ ἡμέρασ μιᾶσ tr. 
LVRC 12 μὴ] μηδὲ LVRC ἐναύοιεν)] ἐναφϑεῖεν PA! ἐναφϑῆ ἐν ex 

corr. A ἀπτοιεν (h. e. ἐνάπτοιεν) i. marg. LR BELA τὴν ἡμέραν ἃ 
13 8 148 breuiat Porphyrius δὲ LVRC 14 ὀρύξαντες Porphyr 
βάϑος] sic βάϑος Porphyr σχαλίδη V! 18 τοιοῦτον — νεοσυστάτοις] 
quam (dolabram) tradi nuper accedentibus diximus Lat 16 χαὲ zx&guxa- 

λύψαντες] περικαλύψαντες δὲ Porphyr ϑοιμάτιον] ἱμάτιον PAM. τὸ ἱμά- 
τιον.  ϑυμάτιον ΒΟ! ϑοϊματίῳ Porphyr demissa ueste (sese diligentissime 

contegentes) Lat τὰς αὐγὰς] ταῖς αὐγαῖς Porphyr ὑβοίζοιεν] ἐνυβρίζειν 
Porphyr 11 τοῦ 9&0] τοὺς ϑεοὺς Porphyrii codd. ϑαχεύουσι»] ϑακεύωσιν 
V! χαϑίζουσι i. marg. adnotat R 18 sic] sio - - P 
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τόπους ἐχλεγόμενοι. χαίττερ δὴ φυσικῆς οὔσης τῆς TOY Avuc- 
των ἐχχρίσεως αττολούεσϑαι μετ᾽ αὐτὴν χαϑάτιερ μεμιασμένοις 
ἔϑιμον. 

10. Ζιήρηνται δὲ κατὰ χρόνον τῆς ἀσχήσεως cic μοίρας τέσ- 
σαρας, x«i τοσοῦτον οἱ μεταγενέστεροι τῶν τιρογενεστέρων ἔλατ- 
τοῦνται, ὥστ᾽ εἰ Ψψαύσειαν αὐτῶν, ἐχείνους ἀτιολούεσϑαι χαϑάττιερ 
ἀλλοφύλῳ συμφυρέντας. xol μαχρόβιοι μέν, ὡς τοὺς σπτολλοὺς ὑπὲρ 
ἑχατὸν τεαρατείνειν ἔτη, διὰ τὴν ἁτιλότητα τῆς διαίτης ἔμοιγε δοχεῖν 
χαὶ τὴν εὐταξίαν, χαταφρονηταὶ δὲ τῶν δεινῶν, καὶ τὰς μὲν ἀλγη- 
δόνας νικῶντες τοῖς φρονήμασιν, τὸν δὲ ϑάνατον, εἰ μετ᾽ εὐχλείας 
γρόσεισι, νομίζοντες ἀϑανασίας ἀμείνονα. διήλεγξεν δὲ αὐτῶν ἐν 
ἅσεασιν τὰς ψυχὰς ὃ πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος, ἐν ᾧ στρεβλούμενοί 
τὲ xal λυγιζόμενοι χαιόμενοί ve xal χλώμενοι xai διὰ πάντων 
ὁδεύοντες τῶν βασανιστηρίων ὀργάνων, ἵν᾿ ἢ βλασφημήσωσιν τὸν 
γομοϑέτην ἢ φάγωσίν τε τῶν ἀσυνήϑων, οὐδέτερον ὑπέμειναν 
παϑεῖν, ἀλλ᾿ οὐδὲ χολαχεῦσαί ποτε τοὺς αἰχιζομένους ἢ δαχρῦ- 
σαι. μειδιῶντες δὲ ἐν ταῖς ἀλγηδόσιν χαὶ χατειρωνευόμενοι τῶν 

τὰς βασάνους προσφερόντων εὔϑυμοι τὰς ψυχὰς ἠφίεσαν ὡς ττάλιν 
χομιούμενοι. 

11. Καὶ γὰρ ἔρρωται σιαρ᾽ αὐτοῖς ἥδε 7) δόξα, φϑαρτὰ μὲν 
εἶναι τὰ σώματα χαὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτῶν, τὰς δὲ ψυχὰς 

PAMLVRCLatPorphyrius de abstin. IV 13 Eusebius praep. euang. IX 3. 

1 δὴ] om. PA οὖν M δὲ cod. Coislin. m. 2 χαίπερ δὴ] et nempe 
cum Lat λυμάτων] PA et ut uid. Lat σωματικῶν 2vuevov MLVRC 
2 ἀπολούεσϑαι — 4 ἀσχήσεως om. L i. marg. suppl. L? μεμασμένοισ 1, 
μεμιασμένοισ, cc ex αν corr. uid. A βεβλαμμένοισ, α ex ἡ corr. V μεμιαμ- 

μένοισ RC et i. marg. V 4 $8 150 et 151 breuiat Porphyr τέσσαρας] 

ὃ ῬΑ ἐλατοῦνται V! 6 ὥστε LVRC ψαύσειεν P T συμφυρέν- 
τεσ PA! 8 ἑχατὸν] o Ρ διὰ — 9 evva&av] propter simplicitatem scilicet 
wicius, quod eis nimirum accidere puto propter institutionem bene in. omnibus 

ordinatam Lat διαίτης] διαί €t δοχεῖ PAMV 9 zai (ante τὰς) 

spurium putat Destinon 10 reus C 11 πρόσεισι] προσίοι LVRC 

ἀμείνω LVRC διήλεξεν A3 ó € 12 ἐν ᾧ — 14 ὀργάνων] tunc 
siquidem per artuum confractiones et ignes ac per tormenta omnigena trans- 
euntes Lat 13 τε om. LVRC Porphyr λογιζόμενοι 1," χαόσμενοί 
Porphyr χλόμενοι R 14 ἵν tva. LVRC, om. Porphyrii codd. 15 τὶ 
om. Porphyrii codd. οὐδέτερον] PAMPorphyr οὐδέτερόν τι LROC οὐδέτερόν 
τι τῶν ἀσυνήϑων V παϑεῖν om. Porphyr 11 δ᾽ Porphyr χὰτειρονευό- 
μενοι (χὰ S.) Δ προφερόντων 1) 20 ἔρωται V! 21 αὐτῶν] PALatPorphyr 
αὐτοῖσ MLVRC 
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ἀϑαγάτους ἀεὶ διαμένειν, χαὶ συμπλέκεσϑαι μὲν &x τοῦ λεπτοτάτου 

φοιτώσας αἰϑέρος ὥσπερ εἱρχεαῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι φυσικῇ 
χατασττωμένας, ἐπειδὰν δὲ ἀνεϑῶσι τῶν χατὰ σάρκα δεσμῶν, οἷα 

δὴ μαχρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας τότε χαίρειν χαὶ μετεώρους φέρε- 
σϑαι. χαὶ ταῖς μὲν ἀγαϑαῖς ὑμοδοξοῦντες τταισὶν Ἑλλήνων a7t0- 
φαίνονται τὴν ὑττὲρ ὠχεαγὸν δίαιταν ἀπτοχεῖσϑαι καὶ gov οὔτε 
ὄμβροις. οὔτε γιφετοῖς οὔτε χαύμασι βαρυνόμενον, ἀλλ᾽ ὃν ἐξ ὠχεανοῦ 
"ραὺς ἀεὶ ζέφυρος émumvéov ἀναψύχει" ταῖς δὲ φαύλαις ζοφώδη 

χαὶ χειμέριον ἀφορίζονται μυχὸν γέμοντα τιμωριῶν ἀδιαλείπτων. 
δοχοῦσι δέ μοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν Ἕλληνες τοῖς τὲ ἀνδρείοις 
αὐτῶν, οὺς ἥρωας καὶ ἡμιϑέους καλοῦσιν, τὰς μαχάρων νήσους 

ἀνατεϑειχέναι, ταῖς δὲ τῶν πονηρῶν ψυχαῖς xa9' (ov τὸν ἀσεβῶν 
χῶρον, ἔνϑα καὶ κολαζομένους τινὰς μυϑολογοῦσιν, Σισύφους xai 
Ταντάλους ἸΞίονας. τὲ xal Τιτυούς, πρῶτον μὲν ἀιδίους ὑφιστά- 

μένοι τὰς ψυχάς, ἔπειτα εἰς τιροτροττὴν ἀρετῆς χαὶ κακίας ἀπο- 
τροπήν. τούς τὲ γὰρ ἀγαϑοὺς γίνεσϑαι χατὰ τὸν βίον ἀμείνους 

ἐλπίδι τιμῆς χαὶ μετὰ τὴν τελευτήν, τῶν τὲ χαχῶν ἐμποδίξεσϑαι 
τὰς δρμὰς δέει τιροσδοχώντων, εἰ xal λάϑοιεν ἐν τῷ ζῆν, μετὰ 
τὴν διάλυσιν ἀϑάνατον τιμωρίαν ὑφέξειν. ταῦτα μὲν οὖν ρος 
περὶ ψυχῆς ϑεολογοῦσιν ἄφυχτον δέλεαρ τοῖς ἅτταξ γευσαμένοις 
τῆς σοφίας αὐτῶν χαϑιέντες. 

8. 154 cf. Ant. Iud. XVIII 18. 

PAMLVRCLatPorphyrius de abstin. IV 13 Eusebius praep. euang. IX 3 

Cedrenus I p. 350 Bonn. 
1 λεπτοτάτου] LVRC Lat Porphyr λαμπροτάτου PAM 2 ὥσπερ — 

3 χατασπωμένας] δύμῃ φυσιχῇ κατασπωμένας Porphyr εἰρχταῖσ PL'VC 

tvyyid ἴλιγγε P. ἵλιγγε À& ἴλυγγε V illecebra Lat τινι] τινι τῇ L!'V 3 οἷα] 
οἷον AMLVRPorphyr 4 ἀπηλαγμένασ A!C! 5 χαὶ — 21 χαϑιέντες om. 
Porphyr ὁμοδοξοῦνταισ A. παισὶν] sententiis Lat ἀποφαίνονται — 

6 ἀποχεῖσϑαι] pronuntiant ultro oceanum degere, ubi eis sit reposita perfructio 
Lat 6 ἀποχεῖσϑαι] ἀπωκίσϑαι M. ἀποιχεῖσϑαι V 1 ὃν om. PA 
10 ἐπιψύχει M — 9 éqogi£ovee αὶ μοιχὸν Α γέμοντα, μον i. ras. minore 
m-25Vi γέμοντα — ἀδιαλείπτων»] (loca) plena gemitibus exercendarum sine 

fine poenarum Lat 11 αὐτῶν, o corr. ex ob uid. ἃ καὶ om. cod. Coislin. 

μαχάρ-ων, eras. ἐ A 12 ἀποτεϑεικέναι O τὸν] τῶν PLV τὸν τῶν M 
13 χαὶ om. L 14 Ἰξίονάς τε] ἠξίονασ τε P xol ἰξίονασ (ἰξ i. ras. m. 2 V 
ἐξίωνασ €) LVRC τιτοιοὺσ P αἀϊδίουσ, v ex v corr. m. 2L προῶ- 
τον uiv] principio Lat 15 ἔπειταϊ utique Lat εἰς] óc P 18 δέει 
to δέει VC προσδοχόντων P £v| s. A om. C 19 ταῦτα] τάδε 

ALVRC 2121 χαϑιέντες] ἐγκαϑιέντεσ LVRC fort. rectius 

10 

20 

imm τὰν 



10 

DE BELLO IUD. II 159—163 (VIII 12—14) 185 

12. Εἰσὶν δ᾽ ἐν αὐτοῖς οἱ χαὶ τὰ μέλλοντα 790) t Ox&ty bz- 
ἰσχνοῦνται, βίβλοις ἱεραῖς xai διαφόροις ἁγνείαις χαὶ προφητῶν 
ἀπκοφϑέγμασιν ἐμπαιδοτριβούμενοι" σηίάνιον δ᾽ εἴ ποτε ἕν ταῖς 

χιροαγορεύσεσιν ἀστοχοῦσιν. 

18. Ἔστιν δὲ xoi ἕτερον Econvov τάγμα, δίαιταν uiv xci ἔϑη 
xai νόμιμα τοῖς ἄλλοις ὁμοφρονοῦν, διεστὼς δὲ τῇ κατὰ γάμον 
δόξῃ" μέγιστον γὰρ ἀτιοχότιτειν οἴονται τοῦ βίου μέρος, τὴν δια- 
δοχήν, τοὺς μὴ γαμοῦντας, μᾶλλον δέ, εἰ τιάντες τὸ αὐτὸ φρονή- 
σειαν, ἐχλιπιεῖν ἂν τὸ γένος τάχιστα. δοχιμάζοντες μέντοι τριετίᾳ 
τὰς γαμετάς, ἐπειδὰν τρὶς χαϑαρϑῶσιν εἰς τιεῖραν τοῦ δύνασϑαι 
τίχτειν, οὕτως ἄγονται. ταῖς δ᾽ ἐγχύμοσιν οὐχ ὁμιλοῦσιν, ἐνδειχνύ- 
μένοι τὸ μὴ δι᾿ ἡδονὴν ἀλλὰ τέχνων χρείαν γαμεῖν. λουτρὰ δὲ 
ταῖς γυναιξὶν ἀμτειεχομέναις ἐνδύματα, χαϑάτιερ τοῖς ἀνδράσιν ἐν 

γεριζώματι. τοιαῦτα μὲν ἔϑη τοῦδε τοῦ τάγματος. p 

14. 4óo δὲ vOv τιροτέρων Φαρισαῖοι uiv oi μετὰ ἀχριβείας 
δοχοῦντες ἐξηγεῖσϑαι τὰ νόμιμα xol τὴν τερώτην αἀττάγοντες αἵρεσιν 
εἱμαρμένῃ ve xal ϑεῷ τιροσάπτουσι τιάντα, xol τὸ μὲν πτιράττειν 

ὃ 162 cf. Ant. Iud. XVIII 13. 

PAMLVROLatPorphyrius de abstin. IV 13 Eusebius praep. euang. IX ὃ 
Cedrenus I p. 350 Bonn. 

1 incipit denuo Porphyrius cum Cedreno δὲ LVRC 2 ἀγνείαισ 
L'V 3 .ἐμπεδοτριβούμενοι C! δ᾽ εἴ! δή P δὲ εἴ LVRCPorphyr apud Euseb 
μέντοι (omisso ποτε ) Porphyrii codd. 4 προ- αγορεύσεσιν R &oto- 
govcw] PMPorphyr ἀστοχήσουσιν (v s. A) ALVRC ἀστοχοῦσιν finit Porphyr 

5 xal om. V δίαιταν] 0 δίαιταν (δίαιτα V) L'VRC 6 voveo ἄλλουσ 1.1 

διεστὸσ L'R 1 δόξη, δό i. ras. A ἀποχόπτει V! uégo-c, eras. 

v LC 8 μᾶλλον δὲ — 9 τάχιστα] quippe si in eandem omnes uelint ire 
sententiam , defecturum confestim genus humanum fore Lat, quem μέλλειν pro 

μᾶλλον legisse putat Destinon φρονήσειεν PAM 9 ἐχλειπεῖν P ἐχλείπειν 
AMR'! ἀν] ἅπαν LVRC δοκιμάζοντες — 1l τίχτειν] nihilominus tamen 
cum tanta ipsi moderatione conueniunt, ut per triennium explorent ualitudinem 
feminarum, ac si constanti purgatione apparuerint idoneae partui Lat 
τριετίαν VO εὐεξίᾳ Naber 10 τρεῖσ PA 11 δὲ LVRC ἐγκύμοσι PA! 
ἐνδεικνύμενοι] ἐχδεικνύμενοι E, δειχνῦντεσ V 12 χρεία M χάριν Naber 
γαμεῖν] γήμειν LVR λουτρὰ — 14 περιζωματί lauantibus autem feminis 
ila ut uiris perizomatum inest amictus Lat 13 ἐν περιζωματι ἐμπεριζώ- 

ματα MVO 15 δύο --- οἵ duo autem priorum quasi ordines sunt, ez quibus 

pharisaei dicuntur qui Lat usv A 16 zal — αἵρεσιν] et hi primum 
dogma habent ut Lat ἐπάγοντες Hudson 17 εἰμαρμένη LVR! émarmenae 
Lat πράττει C! 
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τὰ δίκαια xal ur χατὰ τὸ τιελεῖστον ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις χεῖσϑαι, 
βοηϑεῖν δὲ εἰς ἕκαστον xal τὴν εἱμαρμένην" ιτϑυχήν ve πᾶσαν μὲν 
ἄφϑαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς ἕτερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαϑῶν μόνην, 
τὰς δὲ τῶν φαύλων ἀιδίῳ τιμωρίᾳ χολάζεσϑαι. Σαδδουχαῖοι δέ, 
τὸ δεύτερον τάγμα, τὴν μὲν εἱμαρμένην σπταντάπασιν ἀναιροῦσιν 5 
χαὶ τὸν ϑεὸν ἔξω τοῦ δρᾶν τι χαχὸν ἢ ἐφορᾶν τίϑενται" φασὶν δ᾽ 
ἐγ ἀνϑρώτεων ἐχλογῇ τό τὲ χαλὸν καὶ τὸ χαχὸν προχεῖσϑαι xol 
χατὰ γνώμην ἑχάστου τούτων ἑχατέρῳ τιροσιέναι. ψυχῆς τὲ τὴν δια- 
μονὴν xal τὰς χαϑ᾽ ὕδου τιμωρίας xci τιμὰς ἀναιροῦσιν. xci Φαρι- 
σαῖοι μὲν φιλαλληλοί τε καὶ τὴν εἰς τὸ κοινὸν ὁμόνοιαν ἀσχοῦντες, 10 
Σαδδουχαίων δὲ χαὶ πρὸς ἀλλήλους τὸ ἦϑος ἀγριώτερον αἵ τε 
ἐπειμιξίαι τιρὸς τοὺς ὁμοίους ἀττηνεῖς ὡς πρὸς ἀλλοτρίους. τοιαῦτα 

μὲν τιδρὶ τῶν ἐν Ἰουδαίοις φιλοσοφούντων εἶχον cizceiv. 
IX. 1. Τῆς ᾿Αῤχελάου δ᾽ ἐϑναρχίας μετατεεσούσης sig ἐπαρ- 

χίαν οἱ λοιποί, Φίλιτιπος xci Ἡρώδης ὃ χληϑεὶς ᾿Αντίπας, διῴχουν 15 
τὰς ἑαυτῶν τετραρχίας" Σαλώμη γὰρ τελευτῶσα ᾿Ιουλίᾳ τῇ τοῦ 
Σεβαστοῦ γυναιχὶ τήν τὲ αὐτῆς τοχιαρχίαν xal Ἰάμνειαν xal τοὺς 
ἐν Φασαηλίδι φοινιχῶνας χατέλιχτεν. μεταβάσης δὲ εἰς Τιβέριον 
τὸν Ἰουλίας υἱὸν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας μετὰ τὴν «Αὐγούστου 
τελευτήν, ἀφηγησαμένου τῶν τραγμάτων ἔτεσιν ἑπτὰ xol τεεντή- Ὃς 
κοντα πρὸς δὲ μησὶν $5 xol ἡμέραις δύο, διαμείναντες ἐν ταῖς | 

-- — D 

$ 163 — Ant. Iud. XVIII 14; ὃ 167 sq. — Ant. Iud. XVIII 27 sq. 31 sq. 36. i 

RA Mem 1 

PAMLVRCLatHegesippus II 3 p. 126. 

2 δὲ] τε PA tamen Lat χαὶ χατὰ Ὁ vs] δὲ LVRC Lat 83. δὲ] τὲ P 
σῴῷμα V μόνην] solas Lat 4 τὰς] zzv LVRC ἀειδίω V 5 εἰμαρ- 
μένην LVR imarmenen Lat 0 xazóv fort. spurium ἐφορᾶν] μὴ δρᾶν Grotius 
δὲ LVR χαὶ --- 8 προσιέναι] et. secundum uoluntatem propriam alterutrum 
unum quemque coniungi Lat 8 xarà] τὸ χατὰ L'VRC ἑχάστου] ἑχάστω 
ML!VRC ἑχατέρῳ] &xevégov V. éxatsgov Herwerden προσιέναι]! προσίεν- 

ται Li τὴν διαμονὴν om. Lat 9 x«9' δου] C χαϑόλου PAMLVR 

generaliter Lat 11 ἀλλήλους] ἀλλοτρίους Clericus ἄλλους Bekker αἵ τε — 
12 ἀλλοτρίους] et conuersatio eorum ita circa participes ut circa exteros in- 
humana Lat 12 i. marg. zy € ἀλλοτρίους] τοὺσ ἀλλοτρίουσ L 

τοιαῦτα, oL S. C 13 εἶχον εἰπεῖν] dicenda repperi. nunc ad coeptum 
reuerlar Lat 14 i. marg. vy V δὲ LVRC ἐϑναρχίας] regno Lat 
15 χαὶ] τε xai LVRC 16 αὐτῶν AM Ἰουλίᾳ! codd. Lat /iwiae Heg; 

uide supra I 566 — 17 ἐάμνιαν PAC ἐάμν ταν V 18 φασαήλιδι AMLVC 
φοινικῷνασ V κατέλιπε MV χατέλειπεν R 19 τὸν om. C Ἰουλίας] 
liuiae Heg tjv] τὴν vov P 20 ἑπτὰ zal πεντήχοντα] G καὶ » PA 
21 ἡμέραισ, ισ i. ras. m. 2 V δύο] δυεῖν LVRC 
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τετραρχίαις 0 vc Ἡρώδης xoci ὃ GíLuczoc, ὃ μὲν πρὸς ταῖς τοῦ 
Ιορδάνου “τηγαῖς ἐν Παγνεάδι στόλιν χτίζει Καισάρειαν χὰν τῇ χάτω 
Γαυλανιτιχῇ Ἰουλιάδα, Ἡρώδης δ᾽ ἐν μὲν τῇ Γαλιλαίᾳ Τιβεριάδα, 
ἐν δὲ τῇ Περαίᾳ φερώνυμον ᾿Ιουλίας. 

2. Πειιφϑεὶς δὲ εἰς Ιουδαίαν ἐτείτροτεος ὑττὺ Τιβερίου Πιλᾶτος 
γύχτωρ χεχαλυμμένας εἰς “Ιεροσόλυμα εἰσχομίζει τὰς Καίσαρος εἰ- 
χόνας, αἵ σημαῖαι καλοῦνται. τοῦτο μεϑ' ἡμέραν μεγίστην ταραχὴν 
ἤγειρεν ᾿Ιουδαίοις" ot ve γὰρ ἐγγὺς πρὸς τὴν ὄψιν ἐξετελάγησαν ὡς 
γεεττατημένων αὐτοῖς τῶν νέμων, οὐδὲν γὰρ ἀξιοῦσιν ἐν τῇ πόλει 
δείχηλον τίϑεσθϑαι, καὶ τιρὸς τὴν ἀγανάχτησιν τῶν χατὰ τὴν τιόλιν 
ἄϑρους ὃ ἐκ τῆς χώρας λαὸς συνέρρευσεν. ὁρμήσαντες δὲ πρὸς 

Πιλᾶτον εἰς Καισάρειαν ἱκέτευον ἐξενεγκεῖν ἐξ “Ιεροσολύμων τὰς 

σημαίας xci τηρεῖν αὐτοῖς τὰ πάτρια. Πιλάτου δὲ ἀρνουμένου 
χερὶ τὴν οἰχίαν πρηνεῖς χαταττεσόντες ἐττὶ πτέντε ἡμέρας καὶ νύχτας 

ἔσας ἀχίνητοι διεχαρτέρουν. 

3. Ty δ᾽ ἑξῆς ὁ Πιλᾶτος xa9ícog ἐπὶ βήματος ἐν τῷ μεγάλῳ 
σταδίῳ καὶ :ιροσχαλεσάμεγος τὸ τυλῆϑος ὡς ἀποχρίνασϑαι δῆϑεν 
αὐτοῖς ϑέλων, δίδωσιν τοῖς στρατιώταις σημεῖον éx συντάγματος 

χυχλώσασϑαι τοὺς Ιουδαίους ἐν τοῖς ὅπλοις. ττεριστάσης δὲ 

$ 109 — Ant. Iud. XVIII 35. 55. 

PAMLVROC LatHegesippus II 3 p. 126 Eusebius hist. eccl. II 6 Suidas s. 

σημαζαι. 

1 χαὶ φίλιπποσ ΤΥΒΟ τοῦ om. LVRC. 2 πανιάδι ΡΑ et ex corr. R, 
quare Πανειάδι fort. scribendum est πολι] πόλει P χαν] καὶ PA 
3 γαυλανητιχὴ P Ἰουλιάδα] liuiam urbem Heg Ἡρωδὴης — Τιβεριάδα 
om. C δὲ LVR μὲν om. PAM 4 Περαίᾳ] beroea Lat $ 169. 170 ex- 

cerpsit Suid. s. σημαῖαι 5 i. marg. τὸ VC πεμφϑεὶς] incip. Eusebius 

πιλάτοσ, 7t €t A i. ras. L 6 sio ἱεροσόλυμα S. V παρεισκομίζει 
LVRCEuseb intulit Lat 1 ci] PAML?Suid, om. L!'VRC Euseb αἱ — 
καλοῦνται om. Lat 8 Ἰουδαίοις] PAML? ἰουδαίων L'VRC τοῖς Ἰουδαίοις 

Euseb nter ?udaeos Lat τε om. Euseb ἐγγὺς] ἐντὸς Destinon 9 τῶν 
νόμων COrr. ex τὸν νόμον À τῶν νομίμων Suid 10 δίκηλον PA τίϑεσϑαι 
fin. Eusebius 11 ἀϑροῦσ 1,10 subito Lat o om. LVRC λαοὺσ € 
συνέρευσεν, s ante v i. ras. V 12 Πιλᾶτον] τὸν πιλάτον LVRO ἑκέ- 
τευον»] intentissime precabantur Lat ἐξ om. LVRC 13 9 C &ovov- 
μένου] supplicantibus abnuente Lat 14 oixíav] PALRLat ἱκεσίαν MVC 
πρινεῖσ R καταπεσόντασ P 15 ἰσασ νύχτασ ir. C 16 δὲ 

LVRC τῇ δ᾽ ἑξῆς] post autem Lat χαϑήσασ AV! ἐπὶ vov βήματοσ A 
11 ἀποχρίνεσϑαι L'VRC — 1$ τοϊστρατιώταισ sic A [9 ἐν om. LVRC 
δὲ] δὲ αὐτοῖσ V 
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τριστιχεὶ τῆς φάλαγγος Tovócior μὲν ἀχανεῖς ἦσαν πρὸς τὸ ἀδόχητον 
τῆς ὄψεως, Πιλᾶτος δὲ χαταχόψειν εἰπὼν αὐτούς, εἰ μὴ προσδέ- 
ξαιντο τὰς Καίσαρος εἰχόνας, γυμνοῦν τὰ ξίφη τοῖς στρατιώταις 

ἔνευσεν. οἱ δὲ Ιουδαῖοι χαϑάπερ ἐκ συνθήματος ἀϑρόοι χαταπε- 
σόντες xal τοὺς αὐχένας τπταραχλίναντες ἑτοίμους ἀναιρεῖν σφᾶς 
ἐβόων μᾶλλον v, τὸν νόμον πταραβῆναι. ὑπερϑαυμάσας δὲ ὃ Πιλᾶτος 
τὸ τῆς δεισιδαιμονίας ἄχρατον ἐχκομίσαι μὲν αὐτίχα τὰς σημαίας 

Ἱεροσολύμων κελεύει. 

4. ἹΠετὰ δὲ ταῦτα ταραχὴν ἑτέραν ἐχένει τὸν ἱερὸν ϑησαυρόν, 
χαλεῖται δὲ κορβωνᾶς, εἰς χαταγωγὴν ὑδάτων ἐξαναλίσχων" κατῆγεν 
δὲ ἀπτὸ τετραχοσίων σταδίων. πρὸς τοῦτο τοῦ πλήϑους ἀγανά- 

χτησις ἦν, καὶ τοῦ Πιλάτου παρόντος εἰς ἹΙεροσόλυμα περιστάντες 
τὸ βῆμα χατεβόων. ὃ δέ, προγδει γὰρ αὑτῶν τὴν ταραχήν, τῷ 
πλήϑει τοὺς στρατιώτας ἐνόπλους ἐσθῆσιν ἰδιωτικαῖς χεκαλυμμένους 

ἐγχαταμίξας χαὶ ξίφει μὲν χρήσασϑαι κωλύσας, ξύλοις δὲ παίειν 

τοὺς χεχραγότας ἐγχελευσάμενος σύνϑημα δίδωσιν ἀπὸ τοῦ βήη- 
ματος. τυτιτόμενοι δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι πολλοὶ μὲν ὑπὸ τῶν τεληγῶν, 

πολλοὶ δὲ ὑγὸ σφῶν αὐτῶν ἐν τῇ φυγῇ καταπατηϑέντες ἀττώλοντο. 
πρὸς δὲ τὴν συμφορὰν τῶν ἀνῃρημένων χατατελαγὲν τὸ σελῆϑος 
ἐσιώπησεν. 

$ 173 — Ant. Iud. XVIII 58. 

PAMLVRO Lat Hegesippus II 3 p. 126 Eusebius hist. eccl. II 6 Suidas s. 

χορβανᾶς. 

1 τριστιχεῖ PL? V! τριστιχῆ Α τριστοιχεὶ MV? τριστοιχῆ € τριστοιχεία 

1,1, et i. marg. m. 2 V οἵ iovóeto. (ἰδαῖοι L) LVRC 2 χατακόψει») 
χατόψιν P zat ὄψιν AM αὐτοὺς] αὐτοῖσ PA omnes Lat αὐτοὺσ 
εἰπὼν tr. L προσδέξοιντο V 4 Zvevev LRC et i. marg. m. 2 V ἐχέ- 
Asvosv V 5 χαὲ τοὺς — 6 μᾶλλον] et ceruices nudatas ad excipiendos 

ictus pararunt uociferantes uniuersos se interfici magis uelle Lat ἀναιρεῖν] 

εἰσ ἀναίρεσιν MLVRC 6 ó om. € 7 δεισιδεμονίασ V! 9 μετὰ — 
11 σταδίων habet Suidas breuiata mutata μετὰ] incipit Eusebius 
ἑτέραν ταραχὴν tr. Euseb 10 χορβωνὰσ PL? et ex corr. Nu 
ML'VRCSuid et Eusebii codd. quidam χορβονᾶσ Eusebii codd. antiquissimi 
corban Lat, cf. cont. Ap. I 167 ἐξαλίσχκων 1." κατήγαγεν (-γε M) 

PAM χατήει Euseb erat — inducenda Lat 11 τριακοσίων Lat Euseb 
13 τῷ] καὶ vo LR? zai vo VR! 14 πλήϑοσ V ἐσθῆσιν] VEuseb ἐν 

ἐσϑῆσιν PAM ἐσϑήσεσιν LRO χεχαλλυμμένουσ 1." 15 ξίφεσι L cum 

Eusebii cod. Veneto fort. recte gladiis Lat 16 τοὺς χεχραγότας om. L 
17 ó' AC οἱ om. V ὑπὸ] ἀπὸ Euseb 20 ἐσιώπησεν finit 
Euseb 
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5. Κὰν τούτῳ χατήγορος Ἡρώδου τοῦ τετραρχοῦντος ᾿4Τγρίτε- 
σίας υἱὸς ᾿Αριστοβούλου, ὃν ὃ πατὴρ Ἡρώδης ἀττέχτεινεν, τταραγί- 
γεται πρὸς Τιβέριον. τοῦ δὲ μὴ προσδεξαμένου τὴν χατηγορίαν 
μένων ἐπὶ Ῥώμης τούς τε ἄλλους τῶν γνωρίμων ἐϑεράπτεευεν zai 
μάλιστα τὸν Γερμανιχοῦ τιαῖδα Γάιον ἰδιώτην ἔτι ὄντα. xal δή 
zt0r& ἑστιῶν αὐτὸν τά τε ἄλλα ποιχίλως ἐφιλοφρονεῖτο xal τελευ- 

ταῖον τὰς χεῖρας ἀνατείνας φανερῶς ηὔξατο ϑᾶττον αὐτὸν ϑεάσα- 

σϑαι τῶν ὅλων δεστιότην ἀπτοϑανόντος Τιβερίου. τοῦτό viz τῶν 
οἰχετῶν αὐτοῦ διαγγέλλει τῷ Τιβερίῳ, χαὶ ὃς ἀγαναχτήσας εἵργνυσιν 
τὸν ᾿ΑΙγρίσπεπταν xol μετ᾽ αἰχίας εἶχεν αὐτὸν ἐπεὶ μῆνας ἕξ ἐν δεσμω-- 
τηρίῳ, μέχρις αὐτὸς ἐτελεύτησεν ἡγεμονεύσας ἔτη δύο πιρὸς τοῖς 
εἴχοσι χαὶ τρεῖς ἡμέρας ἐπὶ μησὶν ἕξ. 

6. ᾿“ποδειχϑεὶς δὲ Γάιος Καῖσαρ ἀνίησίν τε τῶν δεσμῶν τὸν 
᾿Αγρίγετταν καὶ τῆς Φιλίπττου τετραρχίας, ϑνήσχει γὰρ οὗτος, χαϑ- 

ἰστησι βασιλέα. παραγενόμενος δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν ᾿ΑΙγρίπττας φϑόνῳ 
τὰς Ἡρώδου τοῦ τετράρχου διήγειρεν ἐπτιϑυμίας. ἐνῆγε δὲ μάλιστα 
τοῦτον eig ἐλπίδα βασιλείας “Ηρωδιὰς 1) γυνὴ χατογειδίζουσα τὴν 
ἀργίαν καὶ φαμένη :ταρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι πλεῖν ἐπὶ Καίσαρα στε- 
ρίσχκεσϑαι μείζονος ἀρχῆς ὅπου μὲν γὰρ ᾿ΑΤγρίτετταν ἐξ ἰδιώτου 
βασιλέα πεποίηκεν, ἤτιου γ᾽ ἂν ἐχεῖνον διστάσειεν Ex τετράρχου; 

$ 118 sq. cf. Ant. Iud. XVIII 126sq. 166. 187. 224. $ 181 — Ant. Iud. XVIII 
23;. S 182 — Ant. Iud. XVIII 241. 

PAMLVRC LatHegesippus II 3 p. 126. 
1i marg.;& VO — zdv τούτῳ] atque ob hoc Lat τεταρχοῦντοσ M 

2 παραγίνεται om., post τιβέριον i. marg. suppletum man. rec. L 4 ἄλλους] 

ἄλλουσ πάντα V ἐϑεράπευσεν A — 5 ἔτι] om. P adhuc Lat — zei ój— 
6 ἐφιλοφρονεῖτο καὶ] ei quodam die inter copiosum epularum apparatum quibus 
eum demerebatur Lat 8 τις] eufychus Heg ex Ant. XVIII 168 9 διαγγέ- 

λει ἃ τῷ om. LVRC τιβερίω, (i. ras. A óc] óc 1,1 εἰργνυσι 
PV!C 10 αὐτὸν om. LVRC 12 emi μησὶν ξξ om. Lat 13 i. marg. 
τ VO  Jeum.P  — ανίξισίν (-- σι A) PA τεῦ. V τὸν om. L 
14 ϑνήσχει) τεϑνήχει AMLVRC decesserat Lat — 15 παραγενόμενοσ, ὁ corr. ex 

« R et ut uid. L ἀγοίπασ A 11 εἰς ἐλπίδα βασιλείας S. P ἐλπίδασ VC 
18 στερίσχεται L! 19 μειζόνωσ C! μὲν γὰρ] μὲν P γὰρ MLVRC 20 ἤπου 
— τετράρχου] quomodo dubitaret illum ea tetrarcha eodem honore donare Lat 
γ᾽ ἀν) y&v ex ye corr. uid. P γε d» LVRC διστάσειεν] PAM διαναστήσειεν 

7) , . , LVR óievecc * σειεν, eras. « C εὕρηται καὶ διαναστήσειεν i. marg. M τετραρ- 
Xov) τετραρχίασ V 
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, 2 (5 e , c 2) X - 

τούτοις ἀνατεεισϑεὶς Ἡρώδης ἧχεν πρὸς Γάιον, ὑφ᾽ οὗ τῆς τελεο- 
T - - LI ὃς ) , 3 -" , 

ve&íag ἐπιτιμᾶται φυγῇ εἰς Γαλλίαν" ηχολούϑησεν γὰρ αὑτῷ χατή- 
3 τὶ ῃ M ΄ 

γορος ΑΤγρίπττας, ᾧ xal τὴν τετραρχίαν τὴν ἐχείνου πιροσέϑηχεν 
Γά xal Ἣρώδης μὲν ἐν Γαλλίᾳ συμφυγούσης αὐτῷ xol τῆ «Loc. χαὶ Ἡρώδης uà Ag συμφυγούσης αὑτῷ καὶ τῆς 

N - 

γυναιχὸς τελευτᾷ. 
zu ^ M - 23 M Ὁ 2c 2 M , ^ 

X. 1. l'awog δὲ Καῖσαρ &mi τοσοῦτον ἐξύβρισεν εἰς τὴν τύχην, 
[4 a € ^ ^ E. , ^ "E - 3 

ὥστε ϑεὸν éavrOv xol δοχεῖν βούλεσϑαι xol χαλεῖσϑαι τῶν τὲ εὑ- 
, 2 - 2 - , - ὩΣ ME 

γενεστάτων ἀνδρῶν ἀχροτομῆσαι τὴν ztatQíÓo, ἐχτεῖναι δὲ τὴν ἀσέ- 
2 , , 5 - 

βειαν xal ἐπὶ Ιουδαίαν. Πετρώνιον uiv ovv μετὰ στρατιᾶς ἐπὶ 
c 4f ' , - - ) , 

]εροσολύμων ἔπεμιμεν ἐγχαϑιδρύσοντα τῷ ναῷ τοὺς ἀνδριάντας 
2 - » ^ , 2 - , , - b 

αὑτοῦ, πιροστάξας, eL μὴ δέχοιντο Ιουδαῖοι, τούς τὲ χωλύοντας cve- 
LPS - ^ ^ ' Lf - vl 

λεῖν «cl “τᾶν τὸ λοιττὸν ἔϑνος ἐξανδραποδίσασϑαι. ϑεῷ Ó ἄρα 
τῶν τυροσταγμάτων ἔμελεν. xol Πετρώνιος μὲν σὺν τρισὶ τάγμασι 

4 5 n , , ^ 3 LED 

xal πολλοῖς £x τῆς Συρίας συμμάχοις εἰς τὴν Ιουδαίαν ἤλαυνεν &x 
- EN , 3 , . 2 , M — - , 

τῆς zdvvioxeíac, Ἰουδαίων δὲ oi μὲν ἠπίστουν ἐπὶ ταῖς τοῦ ztoAéuov 
o, b] , * 

φήμαις, oí δὲ σειστεύοντες ἤσαν ἐν ἀμηχάνῳ πρὸς τὴν ἄμυναν" 
à A δ᾽ 2. , ó M : A * δέ no T , x 2 II λ τὸ 

ταχὺ ὃ ἐχώρει διὰ πάντων τὸ δέος ἤδη παρούσης εἰς Πτολεμαΐδα 
τῆς στρατιᾶς. 

^^ ) ^ [42 - ^ - , 5 , 

2. Πόλις ὃ ἐστὶν avri) τῆς Γαλιλαίας ztagastoc χατὰ τὸ μέγα 

$ 183 — Ant. Iud. XVIII 252; ὃ 185 — Ant. Iud. XVIII 261. 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 5 p. 130 Exc Peiresc. 

1 rovto. C! 'Hooónc] ἡρώδησ roto A0yow V ἤχεν AL! «γαιον, 4 
I" ras htt. Ἃ 2 ἐπιτιμᾶτε A. Γαλλίαν] Niese ex Ant. Iud. XVIII 252 

σπανίαν PC et ex corr. L πανίαν AL! ἱσπανίαν (ἰσπ — MR) MVRLatHeg 

αὐτῷ] ex αὐτὸν corr. V om. Lat 4 ΠΓαλλίᾳ] Niese σπανία PALO ἱσπανία (iox 
— MR) MVRLatHeg αὐτῷ] αὐτῶν V! — 5 τελευτᾷ - V 6 Γάιος incip. 
Exc. i. marg. ;& VC 1 ὥστε καλεῖσϑαι] ut etiam et deum se putaret 

et uellet uocari Lat dominum se et deum uideri atque appellari uolens Heg 

ϑεὸν] PAMExc ϑεὸν uiv LVRC ἑαυτὸν] PAMExc αὑτὸν L?V. αὐτὸν L!RC 
zal Óoxsiv] δοκεῖν καὶ PAMExc xai δοχεῖν x«i LVRC τε] δὲ Exc — 9 Tov- 
δαίαν)] PLat ἐουδαίασ L! ἰουδαίουσ AML?VRCExc μὲν οὖν] PAMExc γοῦν 

LVRC denique Lat 10 ἐγχαϑιδρύσαντα PALVR'! τῶ v«o ó ras. A 
11 προστάξας) προστάξασ Ott (ὅτι S.) A. δέχοιντο] PAMExc δέξοιντο LVR 

δέξαιντο C 12 ἀνδραποδίσασϑαι V ϑεῷ -- 18 ἔμελεν] permouebat autem 
hoc profecto deum Lat δ PAExc δὲ MLVRC ἔμελλε (— sv PExc) 

PLVRExc Zuusas C σὺν] αὐτοῖσ Exc 14 συμάχοισ A τὴν om. 
Exc 15 ᾿Αντιοχείας] ἀντιοχείασ καὶ πόλεμον ἤγειρεν finiunt Exc 

δὲ] μὲν A ἐπὶ PAMLat zr, LVRC 17 παρούσης] Dindorf γὰρ οὐσησ 
codd. εἰσ τὴν πτολεμαΐδα LRC 19 Πόλις δ᾽ ἐστὶ») PAMLat πρόσεστιν 7 
πόλισ L'!R! ἔστι δὲ πόλισ L? πρόσεστι δὲ (δ᾽ CLips) z πόλισ VR?C Lips 

10 

15 
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σιεδίον ἐχτισμένη, στεριέχεται δὲ ὄρεσιν £x μὲν τοῦ móc ἀνατολὴν 
χλίματος ἀττὸ σταδίων ἑξήχοντα τῷ τῆς Γαλιλαίας, «0 δὲ τοῦ 

μεσημβρινοῦ τῷ Καρμήλῳ διέχοντι σταδίους ἑχατὸν εἴχοσι, τῷ δ᾽ 
ὑψηλοτάτῳ xoc ἄρκτον, ὃ καλοῦσιν χλίμαχα Τυρίων οἱ ἐτειιχώριοι" 
χαὶ τοῦτο δὲ σταδίους ἀφέστηχεν ἕχατόν. τοῦ δ᾽ ἄστεος ὅσον ἀττὸ 
δύο σταδίων ὁ καλούμενος Βήλεος “πτοταμὸς τεαραρρεῖ 7ταντάτεασιν 
ὀλίγος, παρ᾽ ᾧ τὸ Méuvovog μνημεῖόν ἐστιν ἔχον ἐγγὺς αὐτοῦ tóztov 
ἑχατοντατίχη θαύματος ἄξιον" χυχλοτερὴς μὲν γάρ ἐστιν xal χοῖλος, 
ἀναδίδωσιν δὲ τὴν ὑελίνην ψάμμον, ἣν ὅταν ἐχχενώσῃ ττολλὰ τελοῖα 
προσσχόντα, στάλιν ἀντιπληροῦται τὸ χωρίον, χατασυρόντων μὲν 
ὥστεερ ἐπίτηδες τότε τῶν ἀνέμων εἰς αὐτὸ τὴν ἔξωϑεν ἀργὴν wáu- 
μον, τοῦ δὲ μετάλλου πᾶσαν εὐθέως μεταβάλλοντος εἰς ὕελον. ϑαυ- 
μασιώτερον δὲ τούτου μοι δοχεῖ τὸ τὴν ὑτεερχυϑεῖσαν ὕελον £x τοῦ τόπου 
πάλιν ψάμμον γένεσϑαι εἰχαίαν. τὸ μὲν οὖν χωρίον τοῦτο τοιαύτην 
εἴληχεν φύσιν. 

3. ᾿Ιουδαῖοι δὲ μετὰ γυναιχῶν xai τέχνων ἀϑροισϑέντες εἰς τὸ 
πεδίον τὸ τερὸς Πτολεμαΐδι χαϑιχέτευον τὸν Πετρώνιον ὑττὲρ τῶν 
πατρίων νόμων πιρῶτον, ἔσιειτα vio αὑτῶν. ὃ δὲ sog τε τὸ 
πλῆϑος καὶ τὰς δεήσεις ἐνδοὺς τοὺς μὲν ἀνδριάντας χαὶ τὰς στρα- 

τιὰς ἐν Πτολεμαΐδι λείσεει, Wen δὲ εἰς τὴν AA χαὶ 

$192. — Ant. Iud. XVIII 263. 

PAMLYRCLat. 

1 περιέχεται α 2. ξξήχονται ξβα τῷ om.L!V 8. ἑχατὸν  Ρ δὲ 
ALVRC 4τύρων Ο χαλοῦσιν] μοσαγιεί etiam Lat ὃ ova - δίουσ A ἑἕἑκατον) 
ὍΡΑ δὲ PLVRC ἄστεωσ MC! Hen om. L'VRC quasi Lat — 6 Βήλεος 

L'RV et ex corr. P ὃ βήλεοσ P! ὃ Bilsoo A ῥβίλλαιοσ M βήλαιοσ (αι ex corr. 
C)L?C (quem uocant) beleum Lat Belus apud Plinium h. n. XXXVI 190 6 παρα- 
oet V "1 c0] τότε αὶ ἔχων AL'C 8 ἑχατονταπήχη, τοντα S. A Éxavovta- 
πῆχυν C χυχλοτερὴσ, xv S. À χυχλοτερὴς --- κοῖλος] est enim species uallis 
rotundae Lat 9. δὲ] Ye PA ᾧελένην, & i. ras. m. 2 L ὑαλίνην VRC ἣν ex ἵν 
corr A 10 προσσχόντα] Dindorf προσχόντα codd. pariter accedentes Lat 

ἀναπληροῦται O χατασυρόντων — 12 ὕελον] uenti siquidem quasi dedita opera 
conuehunt illuc de circumstantibus superciliis arenam istam utique communem, 
locus autem metalli statim in uitrum quod susceperat mutat Lat ut uid. 12 μετά- 
AovPA! μεταβάλοντοσ A! vrAov] PAML? ὕαλον (« ex corr. V) L'VR ὕαλλον C 

ϑαυμασιώτερον δὲ] 6Χ corr. A ϑαυμασιώτερον PA!'MLVRO mirabilius quoque Lat 
13 tovtov] τοῦτο PACLat τὸ om. C ὕαλον L'VRC 14 γίνεσϑαι (γενέσϑαι 
L'V)weuuovtr.LVRO 15 εἴληφε LVRC {11πτολεμαΐδα ALVRC 18 πατρίων, 
ἐ ex ὁ corr. ἃ αὐτῶν P. αὐτῶν AM! ξαυτῶν LVRC (pro) suo statu Lat ὃ 
δὲ — 19 ἐνδοὺς] ille autem ob multitudinem precantium el precum inflezus Lat 
19 τοὺς — στρατιὰς] τὴν uiv στρατιὰν xol roto ἀνδριάντασ LV ROLat za 
τὰς] μετὰ τῆς Destinon 20 λείπει χαταλείπει LVRC προσελθὼν PAMLVR 
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192 DE BELLO IUD. II 193—198 (X 3. 4) 

συγχαλέσας τό τὲ τελῆϑος xal τοὺς γνωρίμους πάντας εἰς Τιβεριάδα 
, c , ὃ ον δύ Y ^ , 2 , » MN 

τήν τὲ Ῥωμαίων διξξῇξι δύναμιν xol τὰς Καίσαρος ἀτιξδιλάς, Ert δὲ 
2$ 2 7 - 

τὴν ἀξίωσιν ἀττέφαινεν eyvouova* zt&vroy yàg τῶν ὑποτεταγμένων 
ἐθνῶν χατὰ πόλιν συγχαϑιδρυχότων τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς xol τὰς Καί- 

, , , 3) - 

σαρος εἰχόνας τὸ μόνους ἐχείνους ἀντιτάσσεσϑαι πρὸς τοῦτο σχεδὸν 
» 4 S cr 
ἀφισταμένων εἶναι xal ue2 — υὑβρεως. 

4. Τῶν δὲ τὸν νόμον χαὶ τὸ πάτριον ἔϑος πιροτεινομένων xal 
ς B) M - , 2 cr 2 , 3 ^ M ^ 

ὡς οὐδὲ ϑεοῦ τι δείχηλον, ovy ὅπως ἀνδρός, ov χατὰ τὸν ναὸν 
, 3 2) 32 $** 23 P] , ^ , - , , δ 

μόνον ἀλλ ουδὲ ἐν εἰχαίῳ τινὶ τόπῳ τῆς χώρας ϑέσϑαι ϑεμιτὸν 
ΡΥ) ς ' c , J^ X ^ ^ ΩΣ M , ς 

εἴη, ὑπολαβὼν ὁ Πετρώνιος «ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐμοὶ φυλαχτέος ὃ 
2 - , /? , 3 

τουμοῦ δεσττότου νόμος“, ἔφη" (παραβὰς γὰρ αὐτὸν xoi φεισάμενος 
ς -“ P] - y , , Tl - , 

ὑμῶν αττολοῦμαι δικαίως. πολεμήσει δ᾽ ὑμᾶς ὃ πέμψας ue xal 
2 ν 2) , c ἧς, , H - 

οὐκ ἐγώ" xal γὰρ αὑτός, ὥσπτερ ὑμεῖς, ἐπιτάσσομαι.““ πρὸς ταῦτα 
* - 2 ΄ - , , 

τὸ ztÀ» Sog στάντ ἑβόα ττρὸ τοῦ νόμου “τάσχειν ἑτοίμως ἔχειν. κα- 
, P] B) - € , , ^ , 5 

ταστείλας ὃ αὐτῶν ὁ Πετρώνιος τὴν βοήν, «,πτολεμήσετε, εἶτεεν, ἄρα 
5 s ; — - 

Καίσαρι;“ xol Ιουδαῖοι zegi μὲν Καίσαρος xai τοῦ δήμου τῶν Ῥω- 
/ 22 c , , ' D F^ 

μαίων δὶς τῆς ἡμέρας ϑύειν ἔφασαν, εἰ δὲ βούλεται τὰς εἰχόνας 
2 7? D 2 ^ τὰ « Ne] , » 

ἐγχαϑιδρύξιν, σπιρότερον αὑτὸν δεῖν ἅτταν τὸ Ιουδαίων ἔϑνος προ- 
΄ m ' , c ϑύσασθϑαι" τταρέχειν δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἑτοίμους εἰς τὴν σφαγὴν ἅμα 

τέχνοις xol γυναιξίν. ἐπτὶ τούτοις ϑαῦμα xol οἶχτος εἰσήει τὸν 
, - ) , , - 2 - - 

Πετρώνιον τῆς τὰ ανυτύερβλήτου ϑρησχείας τῶν ἀνδρῶν xci τοῦ 
M 7, c ΄ ΄ »! 

cQoc ϑάνατον ἑτοίμου “πταραστήματος. xol τότε μὲν ἄσπτραχτοι Óte- 

λύϑησαν. 

$ 193 — Ant. Iud. XVIII 269. 

PAMLVRC Lat. 

1 τό ze] τὸ LVRC ἅπαντασ V εἰσ viv τιβεριάδα VRC 2 ῥω- 
μαίων, óc ex ῥαι corr. uid. P διέξίει A. δὲ] δὲ (s. V) χαὶ LVRC— 3 dzn£- 
φενεν P ἀπέφηνεν AMLVRC 4 συγχαϑιδρυσάντων Μ 6 & - φισταμένων 1, 
καὶ --- ὕβρεως] etiam cum iniuria praesidentis Lat ut9^] μεστὸν Bekker 
7 πάτριοσ M. προτειναμένων LVRC καὶ spurium putat Destinon 
8 ϑεοῦ] ϑεῶ PA δίχηλον ΡΊΑ δείχιλον Ο' ναὸν, « ex corr. V 9 εἰχαίω, 

εἰ S.P 10 gm--,Lexicor.V ὃ] δὲ 0PAÀ χαμοὶ ΤΥ͂ΒΟ φυλαχτέον P 
φυλαχταῖοσ L'VR 11 τοῦ ἐμοῦ C? 12 δὲ LVRC ἐμὲ ALVRC χαὶ 
om. C 18 ἐγὼ, s corr. ex α πι. 21, αὐτὸς] xc) αὐτό Υ ἐπιτασσομαι 
cogor implere quae iussa sunt Lat ταῦτα] ταῦτα γὰρ C 14 πάντ᾽ πᾶν 
LVRC πᾶν πάντ᾽ ut uid. Lat, in quo est £ota multitudo unanimiter succlamauit 

— se omnem subire perniciem ἔχει V! 15 à] ve P δὲ LVRC ὃ πετρώνιοσ 
αὐτῶν tr. LVRC πολε - μήσετε (e finale i. ras.) A πολεμήσαιτε 5 ἄρα MRC 
16 μὲν περὲ tr. PA τοῦ χαίσαροσ AM. et ex corr. P 19 αὑτοὺσ P 
τὴν om. LVRC 20 τούτοις ex τοῦτο corr. A. εἰσίει ΒαἬ 21 τῶν ἀνδρῶν 
ϑρησχείασ tr. M 
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5. Ταῖς δ᾽ ἑξῆς ἀϑρόους ve τοὺς δυνατοὺς xav ̂  ἰδίαν xci τὸ 

γτλῆϑος ἐν χοινῷ συλλέγων τιοτὲ μὲν σπαρεχάλει, τοτὲ δὲ συνεβού- 
λευεν, τὸ ztÀéov μέντοι διητιείλει τήν τε “Ῥωμαίων ἔπτανατεινόμενος 

ἰσχὺν xol τοὺς Γαΐου ϑυμοὺς τήν τὲ ἰδίαν τιρὸς τούτοις ἀνάγχην. 
χερὸς δὲ μηδεμίαν :τεῖραν ἐνδιδόντων ὡς ἑώρα xai τὴν χώραν χιεν- 
δυνεύουσαν ἀσήτορον μεῖναι, χατὰ γὰρ ὥραν στόρου ττιεντήχοντα 
ἡμέρας ἀργὰ προσδιέτριβεν αὐτῷ τὰ τιλήϑη, τελευταῖον ἀϑροίσας 
αὐτοὺς καὶ ,,Ἰταρακινδυνευτέον ἐμοὶ μᾶλλον, εἰσιών, ἢ γὰρ τοῦ ϑεοῦ 

συνεργοῦντος “τεἰσας Καίσαρα σωϑήσομαι μεϑ' ὑμῶν ἡδέως 1 ἢ 7t a- 

οξυνϑέντος nig τοσούτων ἑτοίμως ἐπιδώσω τὴν ἐμαυτοῦ ψυχήν“, 

διαφῆχεν τὸ τιλῆϑος πολλὰ χατευχομένων αὐτῷ, καὶ παραλαβὼν 
τὴν στρατιὰν ix τῆς Πτολεμαΐδος ὑττέστρεψεν εἰς τὴν ᾿ΑἸντιόχειαν. 
ἔνϑεν εὐθέως ἐ έστελλεν Καίσαρι τήν τε ἐμβολὴν τὴν εἰς Ιουδαίαν 
ἑαυτοῦ xol τὰς ἱχεσίας τοῦ ἔϑνους, ὅτε ve, εἰ μὴ βούλεται πιρὸς 
τοῖς ἀνδράσιν χαὶ τὴν χώραν ἀπολέσαι, δέοι φυλάττειν ve αὐτοὺς 
τὸν νόμον zal παριέναι τὸ πρόσταγμα. ταύταις ταῖς ἐτιιστολαῖς οὐ 
σφόδρα μετρίως ἀντέγραψεν ὃ Γάιος, ἀτεειλῶν ooo ϑάνατον, 

ὅτι τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ βραδὺς ὑπηρέτης ἐγίνετο. ἀλλὰ τοὺς 
μὲν τούτων γραμματοφόρους συνέβη χειμασϑῆναι duis μῆνας ἐν 

$ 199 — Ant. Iud. XVIII 216. 

PAMLVRC Lat. 
1 ταῖς — 2 συλλέγων] postridie autem ac deinceps summates eorum priuatim 

uiritimque compellans populum quoque publice alloquens Lat ταῖς] τῇ 
ΡΑΝ δὲ LVRC αϑροίσας ed. pr. 2 συλλέγων] συλλεγέντων P 

συλλεγέντων Α συλλεγὲν Destinon ποτὲ μὲν -- συνεβούλευεν] tunc quasi 
consulens admonebat Lat μὲν i. ras. A dS 1: ra38:. 23 Lt. A 3 μέντοι 
πλέον tr. LVRO Znterdum etiam Lat 4 τε om. € 5 μηδεμίαν] δεμίαν C! 
οὐδεμίαν C? τὴν — Ἴ πλήϑη] sementem regionis intercipi; ipsum quidem 
anni tempus erat et quinquaginta paene continuis diebus multitudo in urbe otiosa 

morabatur Lat 6 μεῖναι — σπόρου om. PA πεντήχοντα] » γὰρ (γὰρ 
suppl A) PA 7 ἀργὰσ 1" 8} «vto - L αὐτῶν VRO 58 .παραχινδυνευτέον, 
é i. ras. corr. PALC ἐμοὶ μᾶλλον] se etiam Lat 7), i. ras. m. 2 LC 
9 συνεργοῦύτοσ A 10 ἀποδώσω M ἕμαυτοῦ AVR. 11 κατευχόμενον (v finale 
i. ras. L) MLVR et ex corr. A χατευχόμενοσ C! χατευχομένουσ C? αὐτῶν A! 

παραλαβὼν — 12 ᾿Αντιόχειαν] antiochiam a ptolemaida reuocauit exercitum atque 
Lat 12 sig τὴν] εἰσ LVRC 18 ἐπέστελεν A! —. 14 τὰς — ἔϑνους] τὰσ τοῦ 
ἔϑνουσ ἱχετείασ LVRC ὅτι — 16 πρόσταγμα] quibus si abnuendum putaret, 
nosset cum uiris eliam prouinciam esse perdendam; seruare siquidem ipsos 

legem patrium οἰ nouis praeceptis uehementer obsistere Lat βούλοιτο 
LVROC 15 δέον C 16 παριέναι παρεῖναι ML'!VRC ov om. PA 
11 ἀντέγραψεν ὃ Γάιος] ἀντέγραψε γαιοσ Μ γάιοσ ἀντέγραψεν LVRC 
18 ἐγένετο MLVRC 

Iosephus VI. 13 
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- , ^ 52 f ? 3 , 

τῇ ϑαλάσσῃ, τὸν δὲ Γαΐου 9avavov ἄλλοι καταγγέλλοντες εὐτιλόουν. 
ἔφϑη γοῦν τὰς περὶ τούτων Πετρώνιος λαβὼν ἐπιστολὰς ἑπτὰ καὶ 

, » 2 - : 
εἴχοσιν ἡμέραις ἢ τὰς καϑ' ἑαυτοῦ. 

“"»- ς nom ; - 2 
XL 1. Γαΐου δὲ ἡγεμονεύσαντος ἕτη τρία xol μῆνας ὀχτὼ xal 

, ς , € - € , 

δολοφονηϑέντος ἁρττάζεται μὲν ὑπὸ τῶν ἕν Ῥώμῃ στρατευμάτων 
* LV € P , - 

εἰς τὴν ἀρχὴν Κλαύδιος, ἡ δὲ σύγκλητος ἐξηγουμένων τῶν ὑττάτων 
Σεντίου Σατορνίνου xai Πομτεωνίου Σεχούνδου τρισὶν ταῖς συμμε- 
γούσαις στιείραις ἐπιτρέψασα φυλάττειν τὴν πόλιν εἰς τὸ Καπε- 

] D Ν 2 s - 
τώλιον ἡϑροίσϑη xai διὰ τὴν ὠμότητα τὴν Γαΐου Κλαυδίῳ πολε- 

- ΄ cj , 3 2 , [2/ ΕἼ 

ueiv ἐψηφίζετο᾽ χαταστήσεσϑαι γὰρ δὲ ἀριστοχρατίας, ὥστίερ οὖν 
E ' 5) ^ 2v HE , ^ 27 - € , 

πάλαι διῳχεῖτο, τὴν ἀρχὴν ἢ χρινεῖν Urqq τὸν ἄξιον τῆς ἡγεμονίας. 
» - - ' 2 

2. Συνέβη τηνικαῦτα πιρὸς ἐπιδημοῦντα τὸν “Τγρίπτταν τήν v6 
, Ὁ 2 ΄ / ' 7 , 2 ^ σύγχλητον χαλοῦσαν εἰς συμβουλίαν πέμψαι χαὶ Κλαύδιον £x τῆς 

- c ^ Y , 2 LS , 2 - 
γαρεμβολῆς, ὅπτως πρὸς ἃ δέοι χρήσιμος αὑτοῖς γένοιτο. χαχεῖνος 

NN M 2 κα IN , / ' , 2! ς 
συνιδὼν τὸν ἢδη τῇ δυνάμει Καίσαρα πρὸς Κλαύδιον ἀπεισιν. ὃ 

2 DN CEAUUIDETUIURCEEN TUE REDI L ) , - ᾿ 
Ó αὐτὸν τιρεσβευτὴν πρὸς τὴν σύγχλητον ἀναττιέμτεξι δηλοῦντα τὴν 

- - » € ^ - - 

ἑαυτοῦ προαίρεσιν, OvL πρῶτον μὲν ἄχων ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν 
, d - ἁρτεαγείη, xal οὔτε τὴν ἐχείνων σπουδὴν ἐγχαταλιπεῖν δίχαιον οὔτε 

$204 — Ant. Iud. XIX 201; $ 206 — Ant. Iud. XIX 236 sq. 

PAMLVRCLatHegesippus II 5 p. 180. 

1 εὐ-πλόου A 2. vovrov LVRC Πετρώνιος λαβὼν] λαβεῖν πετρώ- 

γιοσ LVRC 8 εἴχοσι PA!L! ἡμέρασο αὐτοῦ «(vob M — 4 i. marg. 
uy V yatov ex yaiov corr. V ózvO-V sex Lat 6 εἰς τὴν ἀρχὴν 
om. P " σερτίου MLVRO gnatio Lat σατορνείλου L'VR σατορ- 

γίλλον Ο saturnillo Lat πομπονίου PA! ταῖς om. M συμμε- 
γούσαισ, v i. ras. m. 2 L συμμετρούσαισ ἘΝ (tribus) urbanis (legionibus) Lat 

8 ἐπιτρέψασ € 9 τὴν Γαΐου] vov γαΐου R πόλεμον V 10 ἐψηφί- 
Ceuos Gd. τα. A. πολεμεῖν — 11 ἡγεμονίας] bellum agi cum claudio 

decernebat uolens imperium ad optimates reducere, ut sicut olim fuerat ad 
regendum dignissimi legerentur. Lat χαταστήσασϑαι Ὁ ἀριστοχρα- 
τείασ ῬΊΑΜ 11 χρινεῖν] Cocceji χρίνειν codd. 12 συνέβη] συνέβη 
δὲ MLVRC συνέβη — ᾿ἀγρίππαν] accidit autem ut agrippa adueniret, quem 

cum (et senatus) Lat προσεπιδημοῦντα PMLV?RC 18 zcAovoav, cav 
ex oiv corr. ἃ καὶ om. LVRC ἐκ τῆς παρεμβολῆς] i» castra Lat 
14 χρησίμωσ V! αἰτῶ LVRC et ut uid. Lat, in quo est ut — eo — adiutore 

uleretur γένηται V. κἀκεῖνος συνιδὼν] συνιδὼν PA! συνιδὼν δὲ ex corr. A fort. 
recte uidens agrippa Lat ὃς συνιδὼν aut συνιδὼν ᾿Αγρίππας Destinon 10 δὲ 
LVRC 11αὐτοῦ LVRC 18 ἐγχαταλιπεῖν)] καταλείπειν O οὔτε ἀσφαλὲς — 
p. 195, 1 χρίνοι] àmmo iam tutam aliter suam non. esse fortunam Lat 
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ἀσφαλὲς τὴν ἑαυτοῦ τύχην χρίνοι" xai γὰρ τὸ τυχεῖν τῆς ἡγεμονικῆς 
χλήσεως ἐπειχένδυνον εἶναι" ἔπειϑ᾽ ὅτι διοιχήσει τὴν ἀρχὴν ὥσττερ 
ἀγαθὸς προστάτης, οὐχ ὡς τύραννος" ἀρχεῖσϑαι γὰρ τῇ τιμῇ τῆς 
προσηγορίας, τὴν δ᾽ ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν πιραγμάτων βουλὴν τιᾶσιν 
ἀποδώσειν. καὶ γὰρ εἰ μὴ φύσει μέτριος ἦν, ἱχαγνὸν ὑτιόδειγμα 
σωφροσύνης αὐτῷ πιροχεῖσϑαι τὸν Γαΐου ϑάνατον. 

9. Ταῦτ᾽ ἀπήγγειλεν ᾿Αγρέτιγεας. ἡ δὲ βουλὴ ἀπιεχρίνατο χαὶ 
στρατῷ καὶ γνώμαις ἀγαϑαῖς πεποιϑυῖα δουλείαν ἑχούίσιον οὐχ 
ὑστομενεῖν. xci Κλαύδιος ὡς ἤχουσεν τὰ παρὰ τῆς βουλῆς, σιάλιν 
ἔπεμψεν τὸν ᾿γρέτετεαν ἀτιαγγελοῦντα αὐτοῖς ὕτι χυροδοῦναι μὲν 
τοὺς εἰς αὐτὸν ὅὁμονοήσαντας οὐχ Uztouévot, τεολεμήσειν δ᾽ ἄχων 
σιρὸς ovg ἥχιστα βούλοιτο. δεῖν μέντοι προαττοδειχϑῆγαι τῷ “τολέμῳ 
χωρίον ἔξω τῆς στόλεως" οὐ γὰρ ὅσιον διὰ τὴν αὐτῶν χαχοβουλίαν 
ὁμοφύλῳ «φόνῳ μιαίνεσϑαι τὰ τεμένη τῆς πατρίδος. ὃ μὲν οὖν 
ἀχούσας ταῦτα τοῖς βουλευταῖς ἀπήγγειλεν. 

4. ἢΠεταξὺ δὲ τῶν μετὰ τῆς συγχλήτου στρατιωτῶν τις σττασά- 
μένος τὸ ξίφος ,,(ἄνδρες, ἐβόησεν, συστρατιῶται, τί χιαϑόντες ἀδελ-- 
φοχτογεῖν βουλόμεϑα zal xara τῶν μετὰ Κλαυδίου συγγενῶν ὑρμᾶν, 
ἔχοντες μὲν αὐτοχράτορα μηδὲν μεμφϑῆναι δυνάμενον, τοσαῦτα δὲ 
τὰ δίκαια πρὸς οὺὃς μετὰ τῶν ὅσιλων χωρεῖν μέλλομεν;“ ταῦτα 
εἰπὼν διὰ μέσης ὥρμησεν τῆς βουλῆς τεάντας τοὺς συστρατιώτας 
ἐφελχόμενος. oi δ᾽ εὐπατρίδαι παραχρῆμα μὲν τιρὸς τὴν ἀτεόλειιμιν 
“τεριδεως ἔσχον, αὖϑις δ᾽ ὡς ἀποστροφὴ σωτήριος οὐ xeteqatvéto, 
τὴν τῶν στρατιωτῶν 000v ἠτιείγοντο πιρὺς Κλαίδιον. ὑσιήντων Ó' 

$ 207 — Ant. Iud. XIX 246; $ 209 — Ant. Iud. XIX 242; 8 211 — Ant. Iud. XIX 254. 

. PAMLVRCLat. 
1 αὐτοῦ L'VRO αὑτοῦ L? voyuv] δίχην 171 κρίνοι χρίνοιν ῬΑ 

τὸ] τοῦ 1, χαὶ τὸ C ἡγεμονια. κῆσ, eras. o Ὁ 2 ἔπειτα LVRC 
διοιχήσοι ΤΥ, 3 ἀρχεῖσϑαι] ἦν ἀρκεῖσθαι V ΔόΣΙΝΕΟ ὃ μετρίωσ Ct 
6 προσκεῖσϑαι C 7 ταῦτα LVRC ἀπήγγελλεν LV!R ἀπήγγειλλεν ex 
corr. V 8 πεποιϑυῖοα] quasi quae — fideret. Lat 9 ὑπομενεῖν] Din- 
dorf ὑπομένειν codd. 11 ὁμονοήσαντας] PAM et i. marg. m 2L ὀμόσαντασ 
L'VC ὁμόσαντασ L?R quorum consensu (in imperium esset ascitus) Lat 
πολεμήσει MLVRC δὲ LVRC 14 ὁμοφύλων AM ciuili Lat τῆς 
om. ἢ οὖν om. ΡΑΝΥ͂ ἀκούσας] ᾿Αγρίππας Destinon — 16 δὲ om. C 
μετὰ s. P 18 βουλώμεθα ex corr. P eigo us$9« LVROC cupimus Lat 
κατὰ τῶν μετὰ] μετὰ τῶν LRO χατὰ τῶν V aduersus propinquos nostros (clau- 
dium) secutos Lat 20 τὰ om. LVRC. 22 ἀφελχόμενοσ M δὲ LVRC ἀπό- 
ληψιν PA ἀπόλειψειν sic R 28 δὲ LVRC οὐκ ἀπεφαίνετο ΡΑΜ — 210: LVRC 
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αὐτοῖς τιρὸ τοῦ τείχους γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν οἱ σφοδρότερον χολα- 
χεύοντες τὴν τύχην" xav συνέβη κινδυνεῦσαι τοὺς προάγοντας τιρὶν 
γνῶναι τὴν δρμὴν τῶν στρατιωτῶν Κλαύδιον, εἰ μὴ τιροσδραμὼν 
᾿Ἵγρένγιττας αὐτῷ τὸ κινδύνευμα τῆς πράξεως ἐδήλωσεν, ὅτι ve εἰ 

μὴ κατάσχοι τὴν ὅρμὴν τῶν ἐπὶ τοὺς εὐπατρίδας λελυσσηχότων, 
ἀτιολέσας δι᾿ οὺς τὸ χρατεῖν ἔστι ττερίοτυτον ἐρημίας ἔσοιτο 
βασιλεύς. 

5. Ταῦτ᾽ ἀχούσας Κλαύδιος χατέσχεν τὰς ὁρμὰς τοῦ στρατιω- 

τιχοῦ προσδέχεταί τὲ τὴν σύγκλητον εἰς τὸ στρατότιεδον χαὶ φιλο- 
φρονησάμεγος ἐξήει σὺν αὐτοῖς αὐτίχα ϑύσων τῷ ϑεῷ τὰ spi 
τῆς ἡγεμονίας χαριστήρια. xal τὸν ““1]γρίτιτταν εὐθέως ἐδωρεῖτο τῇ 
σατρῴᾳ βασιλείᾳ τιάση τιροστιϑεὶς ἔξωϑεν xal τὰς om^ “Αὐγούστου 
δοϑείσας “Ἰρώδῃ Τραχωνῖτιν χαὶ «Τὐρανῖτιν, χωρὶς δὲ τούτων ἑτέραν 

βασιλείαν τὴν “Τυσανίου καλουμένην. χαὶ τῷ μὲν δήμῳ διατάγ- 
ματι τὴν δωρεὰν ἐδήλου, τοῖς ἄρχουσιν δὲ προσέταξεν ἐγχαράξαντας 
δέλτοις χαλχαῖς τὴν δόσιν εἰς τὸ Καπετώλιον ἀναϑεῖναι" δωρεῖται 
δ᾽ αὐτοῦ xal τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδην, ὃ δ᾽ αὐτὸς xal γαμβρὸς ἣν 

Βερνίχῃ συνοιχῶν, βασιλείῳ. τῇ Χαλχίδι. 
6. Ταχέως δ᾽ ὡς av ix τοσαύτης ἀρχῆς σπιλοῦτος ᾿“Τγρίτεσιᾳ 

“τροσέρρει, χαὶ τοῖς χρήμασιν αὐτὸς οὐχ εἰς UU χατεχρήσατο᾽ 
τηλικοῦτον γὰρ τοῖς Ἱεροσολύμοις περιβαλεῖν ἤρξατο τεῖχος, ἡλίχον 
ἂν τελεσϑὲν ἀνήνυτον “Ῥωμαίοις ἐποίησεν τὴν zoAtogxíav. ἀλλ᾽ 

emo χιρὶν ὑινῶσαι τὸ ἔργον guion ἐν ΠΟΘ ΣΟ βεβασιλευχὼς 

$. 215 — Ant. Iud. XIX 274; $ 218 — Ant. "Todi XIX 326; 351. 

PAMLVRC LatHegesippus II 5 p. 130. 

2 τύχην] fortunae regis Lat — zcv] xai ῬΙΝῚ προάγοντας] progressi 
quinque Lat. ὃ γνῷναι Βῖ0 V — 5 χατάσχοι, ovex ἡ corr. ἃ λελυσηχότων L! 
6 περίοπτον] περιπόϑητον Naber 8 ταῦτα LVRC ἐπέσχε LVRC * 

10 ἔξεισι LV RC 13 τραχωνίτην V αὐρανίτην V ἑτέρα βασιλεία ex 
corr. € 14 τὴ» τῇ ex corr. € καλουμένην] καλουμένη ex corr. € 
15 δωρεὰν, óc i. ras. A 16 χαλχοῖσ PA!M δώσιν V δωρεῖται --- 

18 Δαλκίδι] donat αμέφηι ei etiam frairem suum herodem, qui eiusdem gener 

erat bernici iunctus reginae chalcidis Lat δωρεῖται] ὠρεῖται C! 11 δὲ 
LVROC δὲ LVRC 18 βασιλείᾳ] τὴ βασιλίδι PALat χαλχήτιδι 
ΡΑ 19 i. marg. Ὁ V Ταχέως — ἀρχῆς] opinione autem celerius tanti 
regni Lat δὲ ALVRC ἀρχῆς] «ojo C! 20 προσέρρειϊ] συνέρρει P 
affluebat Lat uexo&v] in rebus — exiguis Lat, unde μικρὰ Hudson 
χατεχρῆτο LVRC? χατεχρεῖτο C! 21 yag] δὲ Hudson τοῖς — ἤὀρξατο] 
περιβάλλειν ἤρξατο τοῖς ἱεροσολύμοισ LVRC 22 dv τελεσϑὲν] συντελεσϑὲν 
PAM συντελεσϑὲν ἂν Destinon Ῥωμαίοις — πολιορχίαν] τὴν ἐν δωμαίοισ 
ἐποίησε (ἡ suppl. m. 2 C) πολιορχίαν LVRC 23 ἔφϑη ex ἔφη corr. E 
ὑψῶσαι] suspectum Destinoni impleret Lat 
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uiv ἔτη τρία, πιρότερον δὲ τῶν τετραρχιῶν τρισὶν ἑτέροις ἔτεσιν 
ἀφηγησάμενος. καταλείστιξι δὲ τρεῖς μὲν ϑυγατέρας ἐκ Kuzgov 
γεγενημένας, Βερνίχην zal Ἰ]αριάμμην xai “Ιρουσίλλαν, υἱὸν δὲ ἐχ 

τῆς αὐτῆς “1γρίττιαν. οὗ τεαντάττασιν ὄντος νητιίου τεάλιν τὰς βασι- 
λείας Κλαύδιος ἐσιαρχέαν σεοιήσας &vívgoztov τιέμτεει Κούσπειον 

(φᾶδον, ἔτιειτα Τιβέριον ᾿Αλέξανδρον, ot μηδὲν 7“ταραχινοῦντες τῶν 

ἐχειχωρίων ἐϑῶν ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔϑνος διεφύλαξαν. μετὰ ταῦτα xal 
ὁ βασιλεύων τῆς Χαλχίδος Ἡρώδης τελευτῷ, χαταλιτιὼν £x μὲν τῆς 
ἀδελφιδῆς Βερνίκης δύο παῖδας Βερνιχιανόν τὲ xai Ὑρχαγνόν, ἐχ δὲ 
τῆς προτέρας Ἰ]αριάμμης ᾿αΑριστόβουλον. τεϑνήχει δ᾽ αὐτῷ xci 
ἕτερος ἀδελφὸς “Τριστόβουλος ἰδιώτης A TIEN Ἰωτάτιην ϑυγα- 

τέρα. οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν, ὡς προεῖπον, “Ἱριστοβούλου τοῦ Ἡρώδου 
παῖδες, ᾿ριστόβουλος δὲ xai ᾿“λέξανδρος ἐκ ]αριάμμης ἩΙρώδῃ 

γεγόνεισαν υἱεῖς, οὺς ὃ πατὴρ ἀνεῖλεν" ἡ δὲ ᾿4λεξάνδρου γενεὰ 
τῆς μεγάλης ᾿Τρμενίας ἐβασίλευσεν. 

XII. 1. Μετὰ δὲ τὴν Ἡρώδου τελευτήν, ὃς ἦρχε τῆς Χαλκίδος, 
χαϑίστησιν Κλαύδιος εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑείου τὸν .“1γρίτεεαν 
υἱὸν ᾿ΑἸγρίτεππα" τῆς δ᾽ ἄλλης ἐπαρχίας διαδέχεται τὴν ἐπιτροπὴν 
ἀτεὸ ᾿Αλεξάνδρου Κουμανός, ἐφ᾽ οὗ ϑόρυβοί τε ἤρξαντο xoi φϑορὰ 
γάλιν Ἰουδαίων ἐγένετο. συνεληλυϑότος γὰρ τοῦ πλήϑους ἐπὶ τὴν 
ἑορτὴν τῶν ἀζύμων εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τῆς ῬῬωμαϊχῆς στιείρας ὑπὲρ 
τὴν τοῦ ἱεροῦ στοὰν ἐφεστώσης, ἔνοτελοι δ᾽ ἀεὶ τὰς ἑορτὰς παρα- 
φυλάττουσιν, ὡς μή τε νεωτερίζοι τὸ τλῆϑος ἡϑροισμένον, εἷς τις 
τῶν στρατιωτῶν ἀνασυράμενος τὴν ἐσθῆτα xol χαταχύψας ἀσχη- 
μόνως προσαπτέστρειμεν τοῖς Ἰουδαίοις τὴν ἕδραν xal τῷ σχήματι 

$ 219 — Ant. Iud. XIX 343. 354 54ᾳ.: $221 — Ant. Iud. XX 104, cf. XVIII 135. 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 5. p. 130. 
1 ἑταίροισ C* 2 uiv om. P 3 γεγεννημένασ AMLR et ex corr. PC 

βερενίχην L beronicen Lat χαὶ et ante αριάμμην et ante Δρουσίλλαν om. 
LVRC μαριάμην M δρούσιλλαν C 4 οὗ — νηπίου] qui non nimis 
paruulus erat Lat 5 Κούσπιον] κοῦστον PA 6 τε’ - βέριν ἃ 71 ἐπι- 
χωρίων] πατρίων LVRC — zv om. PAM 9 ἀδελφῆσ PLat 10 μαριάμησ M 
δὲ LVRC 11 ἐωτάβην P iotapata (abl) Lat — 12 ovv om. LVR. 13 μαριά- 
μησ M 14 γεγόνασιν P υἱεῖς om. LVRCLat — 15 ἐβασίλευε V 16 óc] 
om, L!R eras. V 17 χαϑίστησι, σι i. ras. maiore (fuisse uid. c; δὲ) 1, χαϑί- 

στησι-- KR χαϑίστησι δὲ man. 1 Lips 18 "Aygízxza υἱὸν ᾿Αγρίππαν ex corr. 
Lips "Aygixza] ἀγρίππα-, eras. v L δὲ LVRC 19 χούμανοσ 
LVRC 20 i. marg. x VC 21 ὑπὲρ] ἐπὶ M 22 δὲ LVRC ἑορτὰς] 
ἑορτὰσ πάσασ., 28 συνηθροισμένον LVRC — 25 προσαπέστρεψε, σα i. ras. 
m.2€ ἔδραν PAV — c9] τὸ [;} 
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φωνὴν ὁμοίαν ἐπεφϑέγξατο. πρὸς τοῦτο ἅπαν μὲν τὸ πλῆϑος 

ἠγανάχτησεν, χαὶ χατεβόων τοῦ Κουμανοῦ χολάζειν τὸν στρατιώ- 
την, oi δὲ ἧττον νήφοντες τῶν νέων xci τὸ φύσει στασιῶδες ἐχ 
τοῦ ἔϑνους ἐχώρουν imi μάχην λίϑους ve ἁρπάσαντες imi τοὺς 

στρατιώτας ἔβαλλον. χαὶ Κουμανὸς δείσας μὴ τοῦ λαοῦ παντὸς 

ἐχε αὐτὸν ὁρμὴ γένοιτο, τιλείους ὁτελίτας μεταττέμπεται. τῶν δὲ 
ταῖς στοαῖς ἐτειχεομένων φόβος ἐμττείτιτει τοῖς Ιουδαίοις ἀχατά- 

σχετος, χαὶ τρατιέντες ἐχ τοῦ ἱεροῦ διέφευγον εἰς τὴν πτόλιν. τοσαύτη 
δὲ περὶ τὰς ἐξόδους βία συνωθουμένων ἐγένετο, ὥστε “τατηϑέντας 
bz ἀλλήλων χαὶ συντριβέντας ὑπὲρ τρισμυρίους ἀττοϑανεῖν, ysvé- 
σθαι δὲ τὴν ἑορτὴν πένϑος μὲν ὅλῳ τῷ ἔϑνει ϑρῆνον δὲ xa9* 
ἑχάστην οἰχίαν. 

2. MeveAauBavev δὲ ταύτην τὴν συμφορὰν ἄλλος λῃστριχὸς 
ϑόρυβος. xarà γὰρ τὴν Βαιϑωρὼ δημοσίαν ὁδὸν Στεφάνου τινὸς 
δούλου Καίσαρος ἀπτοσχευὴν χομιζομένην διήρτεασαν λῃσταὶ ττροσ- 
χιεσόντες. Κουμανὸς δὲ τεεριττέμινψας τοὺς ἔχ τῶν τιλησίον χωμῶν 
δεσμώτας ἐχέλευσεν ἀνάγεσϑαι πρὸς αὐτόν, ἐπιχαλῶν ὅτι μὴ διώ- 
Savreg τοὺς λῃστὰς συλλάβοιεν. ἔνϑα τῶν στρατιωτῶν τις εὑρὼν 
ἔν vw, χώμῃ τὸν ἱερὸν νόμον διέρρηξέν τε τὸ βιβλίον xci εἰς 
γτῦρ κατέβαλεν. Ιουδαῖοι δὲ ὡς ὅλης αὐτοῖς τῆς χώρας χαταφλε- 

γείσης συνεχύϑησαν, χαὶ καϑάπερ ὀργάνῳ τινὶ τῇ δεισιδαιμονίᾳ 
συνελχόμενοι τιρὸς ἕν χήρυγμα πάντες εἰς Καισάρειαν ἐπὶ Κουμα- 
γὸν συνέδραμον ἱχετεύοντες τὸν οὕτως εἰς τὸν ϑεὸν χαὶ τὸν νόμον 

$ 225 — Ant. Iud. XX 108. 

PAMLVRO Lat Eusebius hist. eccl. II 19. 
1 ἐπεμφϑέγξατο A! ἀπεφϑέγξατο M. ἅπαν] πᾶν LVRC μὲν om. 

LVR χατεβόουν C χουμανοῦ ex κομανοῦ corr. À χουμάνου LVRO 

3 στασιῶώιδεσ V! 4 ἐχώρουν ἐπὶ μάχην] in ltem  grauissimam prosilie- 

bant Lat ἐπὶ εἰσ ALVRC 5 χούμανοσ LVRC, item u. 16 6 ἐπ᾿ 
αὐτὸν om. C 1 én£tgouévov € dxataoystoc] grauis Lat 8 διέφευγον 
corr. ex διαφεύγων 1, διέφυγον V εἰς τὴν πόλιν om. Lat ἃ 227 excerpsit 

Euseb 10 ὑπ] ἀπ᾿ R πρὸς Euseb τρισμυρίους] PAMLat τοὺσ μυρίουσ 
LVRC τρεῖς μυριάδας Euseb 11 δὲ] τε Euseb μὲν] ἐν 1, 9onvov] 
PAMEuseb ϑρῆνοσ LVRC ϑρῆνον — 12 oixi«v| et planctus per domos 
singulas personabat Lat 13 μεταλαμβάνει LVRO ἄλλος om. MLat 
ληστριχὸσ (ληστριχῶσ C) ἄλλοσ tr. LVRC 14 βεϑώρω P βαιϑωρον (oov ex 
ὥρων corr.) A 99:999 V βεϑωρὼ C bethoro (acc.) Lat — 000v] ἄνοδον PALat 

15 λῃσταὶ] λησταῖσται C! — 16 πλησίων ex corr. A [11 μὴ om. uid. Lat 

διώξαντασ LVR.— 18 συλάβοιεν C! 19 τε om. PAM 20 χατέβαλλεν V 
δὲ] ve V 21 συνεχύϑησαν] confluxerunt Lat 122 πρὸς] εἰσ ΠΕΥ͂ΒΟ xov- 
μάνον P χκούμανον LVRO; item p. 199, 10 28 τῶν οὕτωσ C! 

10 
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αὐτῶν ἐξυβρίσαντα μὴ ττεριιδεῖν ἀτιμώρητον. ὁ δέ, οὐ γὰρ ἠρέμει 
τὸ τελῆϑος, εἰ μὴ τύχοι τταραμυϑίας, ἠξίου ve τιροάγειν τὸν στρα- 

τιώτην καὶ διὰ μέσων τῶν αἰτιωμένων ἀτιαχϑῆναι τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ 

χελεύει. χαὶ Ἰουδαῖοι μὲν ἀνεχώρουν. 
3. ὐϑις δὲ Γαλιλαίων xci Σαμαρέων γίνεται συμβολή. χατὰ 

γὰρ Γήμαν χαλουμένην χώμην, ἥτις ἐν τῷ μεγάλῳ τεδίῳ χεῖται 
τῆς Σαμαρείτιδος, ττολλῶν ἀναβαινόντων ᾿Ιουδαίων ni τὴν ἑορτὴν 
ἀναιρεῖταί τις Γαλιλαῖος. τιρὸς τοῦτο τελεῖστοι μὲν ἐχ τῆς Γαλι- 
λαίας συνέδραμον ὡς τιολεμήσοντες τοῖς Σαμαρεῦσιν, οἱ γνώ- 
ρίμοι δ᾽ αὐτῶν ἐλθόντες πρὸς Κουμανὸν ἠντιβόλουν πρὶν ἀνη- 
χέστου πάϑους εἰς τὴν Γαλιλαίαν διαβάντα τιμωρήσασϑαι τοὺς 
αἰτίους τοῦ φόνου" μόνως γὰρ ἂν οὕτως διαλυϑῆναι τιρὸ τιολέμου 
τὸ πλῆϑος. Κουμανὸς μὲν οὖν ἐν δευτέρῳ τὰς ἐχείνων ἱχεσίας 
τῶν ἐν χειρὶ τ᾽τραγμάτων ϑέμενος ἀτιράχτους ἀττέσεμψεν τοὺς ἱχέτας. 

4. "dyyel9iv δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα τὸ πτάϑος τοῦ ττεφονευμένου 
τὰ τιλήϑη συνετάραξεν χαὶ τῆς ἑορτῆς ἀφέμενοι πρὸς τὴν Σαμά- 
οειαν ἐξώρμων ἀστρατήγητοι καὶ μηδενὶ τῶν ἀρχόντων χατέχοντι 
γειϑόμενοι. τοῦ λῃστριχοῦ δ᾽ αὐτῶν χαὶ στασιώδους 4]ειναίου τις 
υἱὸς Ἐλεάζαρος χαὶ ᾿“λέξανδρος ἐξῆρχον, οἱ τοῖς ὁμόροις τῆς ““χρα- 

βατηνῆς τοπαρχίας τεροσττεσόντες αὐτούς ve ἀνήρουν μηδεμιᾶς ἡλικίας 

φειδὼ στοιούμενοι xai τὰς χώμας vermium agar. 
5. Κουμανὸς δὲ ἀναλαβὼν ἀττὸ τῆς Καισαρείας μίαν ἴλην 

ἱγυχεέων χαλουμένην Σεβαστηνῶν ἐξεβοήϑει τοῖς ττορϑουμένοις xai 

$ 291 — Ant. Iud. XX 117. 

PAMLVRCLat. 

1 αὐτὸν L eius Lat αὐτοῦ ed. pr. παριδεῖν Ρ ἠρεμήσειν LV RCLat 
2 τύχη Ὁ ἠξίου] συνιδὼν ἠξίου LVRO τε προσάγειν Ἀ προσάγειν τε LVRO 
3 μέσον P μεσόν sic Ὁ ἀπαχϑὴν C! 41. marg. xx V ὃ συμβουλή VO 
6 Γήμαν] τὴν og&v 1, τὴν μαὰν V τὴν βηὰν R τὴν γημὰν C et i. marg. V 
τὴν -βᾶν eti. marg. m. 2 γημὰν Lips εὕρηται καὶ ov i. marg. M. gemma Lat 
Τιναῆς Ant. XX 118 7 πολλῶν — 8 ἀναιροῦνται] quidam galileus de 

mumero iudaeorum ad festiuitatem | ascendens. interficitur Lat πολλῶν] 

πολλοὶ τῶν PAM ἀναβάντων P | 8 ἀναιρεῖταί τις Γαλιλαῖος] ἀναιροῦνται 

PAM; cf. Ant. XX 118 Γαλιλαῖος] Ἰουδαῖοσ et i. marg. γαλιλαῖοσ L 

9 ὡς om. LVR. γνώ- -ριμοι A. 10 δὲ LVRC χομανὸν M 12 uo- 
»oc L! 14 χειρὶ] χερσὶ LVRC — 15 τὸ πάϑοσ εἰσ Ἱεροσόλυμα tr. LVRC 
16 συνετά - - ραξεν A 17 ἐξόρμων PC ἐξώρμον L! ἐξώρμησαν R 18 δὲ 
LVRC 19 é&joyov, gyo i. ras. m. 2 V ἀχραβατινῆσ (— τίνησ A) PA 
αἀχραβαιτηνὴσ C 21 ἐνεπίπρασαν PO ἀνεπίμπρασαν R 22 xovuaroc 
LVRO δὲ] om. C autem haec audiens Lat ἀπὸ τῆς Καισαρείας om. Lat 
ἕλην PAC εἴλην L!V!R 
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τῶν περὶ τὸν Ἐλεάζαρον τιολλοὺς μὲν συνέλαβεν, πλείστους O? 
αἀττέχτεινεν. πρὸς δὲ τὸ λοιττὸν τυλῆϑος τῶν πολεμεῖν τοῖς Σαμα- 
ρεῦσιν ὡρμημένων οἱ ἄρχοντες τῶν Ἱεροσολύμων ἐχδραμόντες σάχχους 
ἀμτυεχόμενοι xal τέφραν τῶν χεφαλῶν καταχέοντες ἱχέτευον ἄνα- 
χωρεῖν xal μὴ διὰ τὴν εἰς Σαμαρεῖς ἄμυναν ixl Ιεροσόλυμα Ῥω- 
μαίους τεαροξύνειν, ἐλεῆσαί ve τὴν πατρίδα xal τὸν ναὸν τέχνα τὲ 
zal γυναῖχας ἰδίας, ἃ τιάντα χινδυνεύειν δι᾿ ἑνὸς ἐχδικίαν Γαλι- 

λαίου παραπολέσϑαι. τούτοις πεισϑέντες Ἰουδαῖοι διελύϑησαν. 
ἐτράποντο δὲ ττολλοὶ σιρὸς λῃστείαν διὰ τὴν ἄδειαν, xal xavà πᾶσαν 
τὴν χώραν ἁρπαγαί re ἦσαν χαὶ τῶν ϑρασυτέρων ἐτταναστάσεις. 
x«i τῶν Σαμαρέων οἱ δυνατοὶ zobg Οὐμμίδιον Κουαδρᾶτον, ὃς ἣν 
ἡγεμὼν τῆς Συρίας, εἰς Τύρον παραγενόμενοι δίκην τινὰ παρὰ τῶν 
πορϑησάντων τὴν χώραν ἠξίουν λαβεῖν. παρόντες δὲ xai οἱ γνώ- 
ριίμοι τῶν Ἰουδαίων xol ὃ ἀρχιερεὺς ἸΙωνάϑης υἱὸς ᾿Ανάνου χατάρ- 
ξαι μὲν ἔλεγον τῆς ταραχῆς Σαμαρέας διὰ τὸν φόνον, αἴτιον δὲ 

τῶν ἀποβεβηκότων Κουμανὸν γεγονέναι μὴ ϑελήσαντα τοὺς αὐϑέν- 
τας τοῦ σφαγέντος ἐπεξελθεῖν. 

6. Κουαδρᾶτος δὲ τότε μὲν ἑχατέρους ὑπιερτίϑεται φήσας, 
ἐπειδὰν εἰς τοὺς τόπους τταραγένηται, διερευνήσειν ἕχαστα, αὖϑις 
δὲ παρελϑὼν εἰς Καισάρειαν τοὺς vxo Κουμανοῦ ζωγρηϑέντας 
ἀνεσταύρωσεν πάντας. ἐχεῖϑεν εἰς “Ζύδδα παραγενόμενος τεάλεν 
διήχουσεν τῶν Σαμαρέων, xal μετατιεμιμάμενος ὀχτωχαίδεχα τῶν 

8 236 — Ant. Iud. XX 122. 

PAMLVRCLat. 

1 δὲ LVRC 2 τῶν — 3 ὡρμημένων] qui in uastandos samaritanorum 

fines irruerant Lat 4 χαταχέαντες Destinon 5 ἱεροσολύμων M 6 παρω- 

ξύνειν P!A - τε] δὲ VRO — 7 & — 8 παραπολέσϑαι] neque omnia pariter in 
discrimen adducerent neque ob unius galilei uindictam cuncta disperderent Lat 

& πάντα] ἅπαντα P χαὶ μὴ πάντα LVRCLat κινδυνεύει»] κινδυνεύειν μηδὲ 
LLat S οἱ iovóato. VR 9 διὰ τὴν ἄδειαν] sicut fere adsolet insolentia 
crescere rebus quietis Lat ἀδειαν] ἀηδίαν L! 10 τὴν om. Μ ἁρπαγαί τε] 
ἁρπαγέται OC καὶ τῶν -- ἐπαναστάσεις] et audaces quique uim reliquis affere- 
bant Lat 11 νουμμίδιον M. νουμίδιον VRC χουαδράτον PAMROC xova- 
δρατον LV — gvom.P 12 εἰσ τὴν τύρονα 13 λαβεῖν ἠξίουν tr. AMALVRO 
14 ᾿Ανάνου] ananiae Lat 15 σαμαρεῖσ VRC samaritas Lat φϑόνον, i. marg. 
m. 2 yg διὰ τὸν φόνον V 16 zovuavov LVRC ϑελήσαντασ AC! ϑελή- 
σαντοσ L 18 χουαδράτοσ PAMLRC zovaógatoo V 20 προελϑὼν 
AMLVROC Καισάρειαν] Σαμάρειαν Ant. XX 129 χουμάνου PLVRC xo- 
μανοῦ A 21 ἐχεῖϑεν] ἐχεῖϑεν δὲ 1, ἐχεῖϑέν ve VRC Avóónv ML et ex 
corr. A /yddam Lat παραγε- ὄμενοσ, eras. v À πάλω] PAMLLat zróZiv 
VRC 22 ὀχτὼ καὶ δέχα A!L 

10 

20 



10 

DE BELLO IUD. II 242—248 (XII 6—$) 201 

» , / - , "y j " 

Ιουδαίων, og &rénvoro μετεσχηχέναι τῆς μάχης, τιελέχει διεχειρί- 
ν΄ 2 , - Y , ^ ' 2 ee 2 , 

caro* δύο δ᾽ ἑτέρους τῶν δυνατωτάτων xci vovg ἀρχιερεῖς [cva- 
2 , , , “ὦ , , » 

Juv καὶ ᾿Ανανίαν τόν τε τούτου ταῖδα "Avavov χαί τινας ἄλλους 
? , , Jo) ) , ς Υ ' Ἰουδαίων γνωρίμους avémcuwey exi Καίσαρα, ὁμοίως δὲ x«i Σαμα- 

E - i 2 
, ^ , , ΝΑ ^ T *^7 - ^ 

ρέων τοὺς ἐπιφανεστάτους. παρήγγειλεν δὲ xoi Κουμανῷ καὶ 
Κέλερι τῷ γιλιάργῳ τιλεῖν ἐπὶ Ῥώμης δώσοντας Κλαυδίῳ λόγον 

Ν D v D Tid - t 
€ * - , - y , » * ^ev ) , 

ὑπὲρ τῶν γεγενημένων. ταῦτα διαστεραξάμενος ἀπὸ “ὐδδων avé- 

αινεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ χαταλαβὼν τὸ τιυλῆϑος ἄγον τὴν τῶν Ξ Ν L ) I 1] S r 
2t. ' ) , 2 , ΒῚ ΄ 

ἀζύμων ἑορτὴν ἀϑορύβως εἰς -ΑἸντιόχειαν ἕτεανῇξι. 
7. Κατὰ δὲ τὴν Ῥώμην Καῖσαρ ἀχούσας Κουμανοῦ καὶ Σαμα- 

,ὕ -" ) , ς “.-" 2 Y , 

ρέων, zaQiv δὲ καὶ Iyoizmac ἐκϑύμως ὑττεραγωνιζόμενος Ἰουδαίων 

ἐπειδὴ xal Κουμανῷ πολλοὶ τῶν δυνατῶν παρίσταντο, Ξαμα- 
, —— 3 £ ΄ ^ " , 

ρέων μὲν χαταγγοὺς τρεῖς ἀνελεῖν τεροσέταξεν τοὺς δυνατωτάτους, 
- 7 y 2 , 

Κουμανὸν δὲ ἐφυγάδευσεν. Κέλερα δὲ δεσμώτην cvanéuweg cic 
Ἱεροσόλυμα παραδοϑῆναι Ιουδαίοις πρὸς αἰχίαν ἐχέλεισεν xai 

L ͵ - 
, , [£4 M ^4 - 

zteguLOvQévra τὴν ττόλιν οὕτω τὴν χεφαλὴν ατιοχοτίῆγαι. 
^ - 2 , , ^^ ^^^ 

8, Merà ταῦτα Ἰουδαίας uiv émírgozov Φήλιχα τὸν HaALav- 
3 1Ó 7) ' 2 , -Ξ v , ^ ^ , M L 

τος «OcAqov éxztéuztetL τῆς τὲ Σαμαρείας zat Γαλιλαίας xat Περαίας, 
2 » c E CHUA 2 , / "s, ἐχ δὲ τῆς Χαλκίδος “1γρίτιτιαν εἰς μείζονα βασιλείαν μετατίϑησιν, 
NEN 2 - , ^, , ’ Ων ΕΣ 

δοὺς αὐτῷ τήν τὲ Φιλίπτιου γενομένην ἐπαρχίαν, αὕτη ὃ ἣν Τρα- 
χωνῖτις xol Βατανέα xai Γαυλανῖτις, πιροσέϑηχεν δὲ τήν τε “υσανίου 
& ^ 21 72 , , Dj * M 

βασιλείαν xci τὴν Οὐάρου γενομένην τετραρχίαν. αὐτὸς δὲ διοι- 
, M € , J ^ y ^ 2 ^ ' 

χήσας τὴν ἡγεμονίαν ἔτεσι τρισχαίδεχα, πρὸς δὲ μησὶν ὀχτὼ χαὶ 

$ 242 — Ant. Iud. XX 180: ὃ 248 — Ant. Iud. XX 148. 

PAMLVRCLat. 
1 πελέχι P διεχρήσατο LVRC 2 δύο — ἀρχιερεῖς] duos autem 

summatium pontificem sacerdotum Lat δὲ LVRC ἰωνάϑαν M 4 ἐπὶ 
Καίσαρα) σαθδαγθαηι Lat ὕ παρήγγελλε VR.— «ovutvo LVRC ὁ ῥώμην A 
post δώσοντας deletum τῶ χιλιάρχω C 1 λυδδῶν LR λυδδὼν V lydda (abl.) 

Lat 8 &yov PL'V! — 9 .ἐπανίει Ρ 10 χουμάνου LVRC 12 χουμάνω 
PLVRC Σαμαρέων] xol σαμαρέων P 14 xovuavov P χούμανον LVRC 
φυγαδεῦσαι VO ἐφυγάδευσαι R 15 πρὸς] εἰσ LV ἐχέλευσεν sio αἰχίαν 
tr.L 16 περισυρέντα, s et ε i. ras. 1ἴ οὕτωσ L οὕτῳ ὦ 11 Ἰουδαίας] 
ad iudaeos Lat φίλιχα PAR φίληχα MC. 18 τῆσ τε γαλιλαίασ xal σαμα- 
ρείασ (σαμαρίασ C1) tr. VRC xal Περαίας om. Lat 19 χαλχίτιδοσ L 
20 Φιλίππου] felicis Lat ἐπαρχίαν] τετραρχίαν ed. pr. prouinciam Lat 
δὲ VRC 21 χαταναία M. βαταναία LVR ἡ βαταναία C batanea Lat 
βαταναία zai τραχωνίτισ tr. ΒΟ γαυλανίτη Ρ 22 Οὐάρου] de hoc uide 

uit. losephi 48sq. et infra $ 481, ubi Νόαρος uocatur τετραρχίαν] codd. 
Lat ἐπαρχίαν Petauius i marg. eg V 23 τρεῖσ καί δεκα A! τρισὶ zai 
δέχα VRC ὀχτὼ] émvà V πρὸς -- 202,1 ἡμέραις om. Heg 
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»! ς ΄ E ' , - γ - , 

εἴχοσιν ἡμέραις τελευτᾷ χαταλιττὼν Νέρωνα τῆς ἀρχῆς διάδοχον, 
[2] Lt 2 , - ^ 2) , , 1 - 

ὃν ταῖς «Ἵγριπητίνης τῆς γυναικὸς «roig ἐπὶ κληρονομίᾳ τῆς 
) » , , » , 

ἀρχῆς εἰσετιοιήσατο xaízceo υἱὸν ἔχων γνήσιον Βρεττανιχὸν ἐκ IMeooa- 
λίνης τῆς προτέρας γυναικὸς xol Ὀχταουίαν ϑυγατέρα τὴν om 

2 - μα ΄ t , ) 2 - NOR) , 2 , 
αὑτοῦ Levy 9eicav Νέρωνι" γεγόνει ὃ αὑτῷ καὶ éx Παιτίνης dvvonía. 

[4 3 , 2 ' 
XIII 1. Ὅσα μὲν ovv Νέρων δι᾿ ὑπερβολὴν εὐδαιμονίας τε 

᾿ ΄ ͵ ' , ' " ΄ 
xal πιλουτου τ:αραφρογήσας ἐξύβρισεν εἰς τὴν τύχην, ἢ τίνα τρό- 

7 2 ^ M ^ 2 ^ , - 

7zt0Y τὸν τὲ ἀδελφὸν xai τὴν γυναῖλα χαὶ τὴν μητέρα διεξῆλϑεν, 
3 J τὰ M ) , , * 32 , 

ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ τοὺς εὐγενεστάτους μετήνεγχεν τὴν ὠμότητα, xol ὡς 
τελευταῖον ὑττὸ φρενοβλαβείας ἐξώχειλεν εἰς σχηνὴν xol ϑέατρον, 
2 ' 2 2 weg 2 , ΄ N 2 N N 

ἐπιδιδὴ δὲ ὄχλου πᾶσίν ἔστιν, παραλείψω, τρέψομαι δὲ ἐπὶ τὰ 
2 A E SUN L 
Ιουδαίοις xav αὑτὸν γενόμενα. 

^ 5 * 3 , , , 3 

2. Τὴν μὲν ovv μιχρὰν Αρμενίαν δίδωσιν βασιλεύειν «ριστο- 
, - LA - TJ , , , j , 

βούλῳ τῷ Ἡρώδου, τῇ δ᾽ .4γρίτιτεα βασιλείᾳ τέσσαρας πόλεις ττροσ- 
/ M - , 2 ' i23 , ^ ' τίϑησιν σὺν ταῖς τοπαρχίαις, “4βελα μὲν xai Ιουλιάδα κατὰ τὴν 

Περαίαν, Ταριχέας δὲ χαὶ Τιβεριάδα τῆς Γαλιλαίας, εἰς δὲ τὴν 
* y , ^^ , , τ , 2 

λοιτεὴν Ιουδαίαν Qu Ama κατέστησεν écívgomov. οὗτος τόν v& GQyr- 
^ ^ 3 , , , δὰ ΄ , ^ 

λῃστὴν Ἐλεάζαρον ἔτεσιν εἴχοσι τὴν χώραν λῃσάμενον xal “τολλοὺς 
- - t5 , 2 , , - 2 3 

τῶν σὺν αὐτῷ ζωγρήσας ἀγέϊεεμιμεν elg Ῥώμην" τῶν δ᾽ ἀνασταυ- 
ρωϑέντων ὑπ αὐτοῦ ληστῶν xol τῶν ἐπεὶ χοινωνίᾳ φωραϑέντων 

δημοτῶν oUg ἐχόλασεν, ἀτεειρόν τι τελῆϑος ἡν. 
- , ^ - , Ü - ς 

9. Καϑαρϑείσης δὲ τῆς χώρας ἕτερον εἶδος λῃστῶν ἐν Ieooco- 

$ 248 — Ant. Iud. XX 148; $ 252 — Ant. Iud. XX 188. 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 6 p. 131 Exc Peiresc. 

1 εἴχοσι L! triginta codd. aliquot Lat 3 brittannicum Lat μεσα- 

λίνησ PAM 4 ϑυγατέραν Αἱ 5 δὲ VRC πετίνησ codd. agrippina 
Lat i. marg. «9' C 6 ὅσα μὲν οὖν] ὅσα μὲν R!V zal ὅσα uiv R? 
δσα] quemadmodum Lat; incipiunt Exc γέρων om, V! 7 παραφρο- 
γήσας om. Lat 9 ἐπὶ PAML Exc εἰσ VRC εὐγενεστάτους] procimos 
(h. e. συγγενεστάτους) Lat 10 φρενοβλαβίασ VR Exc ἐξώκιλεν PA! 

ad histrionum opera scenamque Lat ϑέατραγόΘ 11 ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ R ἐπει 
Exc παραλείψω] καταλείψω V!; finiunt Exc 12 τρέψω V κατ᾽ αὐτοῦ 
C ab eo Lat 18 δίδωσιν] δίδωσι μὲν L'VRC 14 δὲ VROC τέσαρασ ἃ 
τέσσαρασ, « (in «c) i. ras. m. 2L 15 ἀβελα (sic) P ἀβέλα A ἀβιλαν MVR 

ἀβηλλαν C abelam Lat ἱουλιάδα V ἰουλίδαᾳι Ὁ . χατὰ τὴν Περαίαν] 
in iturea (in ea cod. Vat.) — regione Lat 16 Ταριχέας] Dindorf ταρι- 
χαίασ codd. taricheam Lat τιβερειάδα 1," 17 φίλικα PR. φίληχα 
ΑΜΙβῸ τε om. VRC 18 ληϊσάμενον PAML διωσάμενον V!C! δηωσάμενον 
V?RC? — 19 τῶν] τοὺσ VR. ζωγρήσας ἀνέπεμψεν] cepit uinctosque (romam) 
direxit Lat 1. marg. xy V δὲ VRC 21 δημοτῶν] PAMLLat, om. VRO 

ἐχώλασεν P 22 i. marg. xy C 
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λύμοις ἐπιεφύετο, οἱ καλούμενοι σιχάριοι, μεϑ᾽ ἡμέραν xal ἐν μέσῃ 

τῇ πόλει φονεύοντες ἀνθρώπους, μάλιστα [δὲ] ἐν ταῖς ἑορταῖς 
μισγόμενοι τῷ τελήϑει xol ταῖς ἐσθῆσιν ὑτεοχρύτιτοντες μιχρὰ ξιφί- 
δία, τούτοις ἔνυττον τοὺς διαφόρους, ἔπειτα τιεσόντων μέρος ἐγί- 

γοντο τῶν ἐπιαγαναχτούντων οἱ τυξφογευχότες, διὸ xal τταγντάτεασιν 
bz0 ἀξιοτιιστίας ἦσαν ἀνεύρετοι. σπιρῶτος μὲν οὖν vi αὐτῶν 

Ἰωνάϑης ὃ ἀρχιερεὺς ἀοσφάττεται, μετὰ δ᾽ αὐτὸν καϑ᾽ ἡμέραν 
ἀνῃροῦντο πολλοί" x«i τῶν συμφορῶν ὃ φόβος ἣν χαλετώτερος, 
ἑχάστου χαϑάϊτερ ἐν πολέμῳ xa9' ὥραν τὸν ϑάνατον τιροσδεχο- 
μένου. τροεσχοττοῦντο δὲ ττόρρωϑεν τοὺς διαφόρους, x«i οὐδὲ τοῖς 
φίλοις προσιοῦσιν τιίστις ἣν, ἐν μέσαις δὲ ταῖς ὑττονοίαις zal 

ταῖς φυλαχαῖς ἀνῃροῦντο᾽ τοσοῦτον τῶν ἐπιβουλευόντων τὸ τάχος 

ἦν καὶ τοῦ λαϑεῖν ἡ τέχνη. 

. Συνέστη δὲ πιρὸς τούτοις στῖφος ἕτερον ττονηρῶν χειρὶ μὲν 
χαϑαρώτερον, ταῖς γνώμαις δὲ ἀσεβέστερον, Oro οὐδὲν ἧττον 
τῶν σφαγέων τὴν εὐδαιμονίαν τῆς ττόλεως ἐλυμήνατο. “τλάνοι γὰρ 
ἄνϑρωτιοι καὶ ἀττατεῶνες τιροσχήματι ϑειασμοῦ νεωτερισμοὺς xal 
μεταβολὰς τοραγματευόμεγοι δαιμονᾶν τὸ τυλῆϑος ἔστεειϑον xoi τεροῆ- 
yov εἰς τὴν ἐρημίαν ὡς ἐχεῖ τοῦ ϑεοῦ δείξοντος αὐτοῖς σημεῖα ἐλευ- 

€ 256 — Ant. Iud. XX 163. 

PAMLVRCLatHegesippus II 6 p. 132 Eusebius hist. eccl. II 20. 

1 ἐπεφύετο] ὑπεφύετο RC ὑποφύεται V oriebatur Lat μεϑ᾽ — 9 προσ- 
δεχομένου refert Eusebius μεϑ᾽ oi us9' Euseb μέσω A 2 πόλη V!O 
φονεύοντες ἀνθρώπους] ἐφόνευον τοὺς συναντῶντας Euseb δὲ] om. PALV 
γὰρ Euseb ^ 3 ἐσϑῆσιν] PAML? Euseb ἐσθήσεσιν L'VRC ξιφείδια 1, 

6 ἐπαγαναχτούτων L oi] αὐτοὶ oí Euseb πεφευχότεσ Α πεφωνευκό- 
ceo V! — 6 ὑπ VROEuseb πρῶ τοσἡ ὑὕὑπαυτῶν ex ὑπαντῶν corr. P 
" ἀποσφάζεται AMLVRO χατασφαγῆναι Euseb δὲ VRC 8 cov] ipsis 
Lat 9 o-oav V προσδεχομένου] finit Euseb 10 προεσχοποῦντο --- 
12 ἀνῃροῦντο] circumspiciebant autem. eminus quosque appropinquantes et 
neque amicis suis fidere poterant, dum tamen in mediis suspicionibus atque 
custodiis nihilominus énterficiebantur, Lat 11 πίστις] ἔτι πίστισ LVRC 
ὑπονίαισ Οἱ 12 τοσούτων L τῶν] τὸν Α 13 τάχος] temeritas 

Lat 14 πρὸς om. VRC πονηρῶν, c i. ras. ἃ πονηρὸν LV 15 χκαϑα- 
ρωτέρων et ἀσεβεστέρων uertit Lat 16 σφαγέων] σφαγέντων VRC sica- 
riorum Lat 11 ἀπαταιῶνεσ PAC! ὑπὸ προσχήματι PAML sub specie Lat 
ϑιασμοῦ R 18 ἀνέπειϑον VRC xal προῆγον] nam egrediebantur Lat 
em εἰ χαὶ PAL, om. Lat δείξοντος] MVCLat δείξαντοσ PALR; cf. Ant. 
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260 ϑερίας. ἐπὶ τούτοις Φῆλιξ, ἐδόχει γὰρ ἀποστάσεως εἶναι χαταβολή, 
zéuwag ἱχυτιεῖς καὶ ττεζοὺς ὁτυλίτας ττολὺ τελῆϑος διέφϑειρεν. 

261 5. ΠΠείζονι δὲ τούτου τιληγ Ιουδαίους ἐχκάχωσεν ὃ «ἰγύτετιος 
ιτνευδοτεροφήτης" τταραγενόμενος γὰρ εἰς τὴν χώραν ἄνϑρωπος γόης 
χαὶ προφήτου χείστιν ἐπιϑεὶς ἑαυτῷ περὶ τρισμυρίους μὲν ἀϑροίζει 5 

262 τῶν ἠπατημένων, περιαγαγὼν δὲ αὐτοὺς ἐχ τῆς ἐρημίας εἰς τὸ 
ἐλαιῶν καλούμενον ὄρος ἐχεῖϑεν οἷός τε ἣν εἰς Ἱεροσόλυμα σταρελ- 

ϑεῖν βιάζεσϑαι καὶ χρατήσας τῆς τε Ῥωμαϊχῆς φρουρᾶς xal τοῦ δήμου 

263 τυραννεῖν χρώμενος τοῖς συνεισπεσοῦσιν δορυφόροις. φϑάνει δ᾽ 
αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν Φῆλιξ ὑπαντήσας μετὰ τῶν Ῥωμαϊκῶν δτελιτῶν, 10 
χαὶ mag δ δῆμος συνεφήιψατο τῆς ἀμύνης, ὥστε συμβολῆς yevo- 
μένης τὸν μὲν Αἰγύπτιον φυγεῖν μετ᾽ ὀλίγων, διαφϑαρῆναι δὲ xat 
ζωγρηϑῆναι “πλείστους τῶν σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ λοιπὸν πτλῆϑος σχε- 

δασϑὲν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἕχαστον διαλαϑεῖν. 
204 6. Κατεσταλμένων δὲ xoi τούτων ὥσττερ ἐν νοσοῦντι σώματι 15 

πάλιν ἕτερον μέρος ἐφλέγμαινεν. oi γὰρ γόητες xoi λῃστρικοὶ 
συναχϑέντες πολλοὺς εἰς ἀπόστασιν ἐνῆγον xal πρὸς ἐλευϑερίαν 
σιαρεχρότουν ϑάνατον ἐπιτιμῶντες τοῖς τιειϑαρχοῦσιν τῇ Ῥωμαίων 
ἡγεμονίᾳ xal πρὸς βίαν ἀφαιρήσεσθαι λέγοντες τοὺς ἑχουσίως 

265 δουλεύειν προαιρουμένους. μεριζόμενοι δὲ εἰς τὴν χώραν χατὰ 20 
λόχους διήρτειαζόν τε τὰς τῶν δυνατῶν οἰχίας xol αὐτοὺς ἀνήρουν 

$ 260 — Ant. Iud. XX 1068. 

PAMLVRCLatHegesippus 11 7 p. 132 Eusebius hist. eccl. II 21. 

1 τούτοισ ὁ VRC φίλιξ ῬΑ et ex corr. R. φίληξ ML?C 2 post 
πέμψας ras. 6—' litt. C 71022v € 3 μείζονι] incipit Eusebius τοὐτου] 
ταύτησ VRO τούτων Euseb, om. Lat ó] quidam Lat 4 γὰρ om. 1, 
5 ἐπιϑεὶς] περιτιϑεὶσ L fort. recte «oro R αὐτῶ VO 6 περιαγα- 
yov] προαγαγὼν Dindorf εἰς] VRC Euseb ἐπὶ P πρὸσ AML 8 τε] 
LVRCEuseb, om. PAM x«i om. Lat 9 τυραννεῖν] L?O Euseb 
dominationem exercere Lat τυραννεῖ PAMVR. τυραννίδι L* χρώμενος — 
δορυφόροις] utebatur autem stipatoribus qui ad id facinus conuenerant Lat 
δὲ VRC 10 φίλιξ PA et ex corr. ἢ φίληξ ML?C ὑπαντήσας) PA Euseb 

ὑπαντιάσασ MLVRO δωμαίων P δωμαιχὸν V! 11 συναφήψατο R 
12 δλίγον A! δὲ om. V 13 ζωγρηϑῆναι, ζω i. ras. A αὐτῷ] finit 

Euseb 14 αὐτῶν VO 15 σώματι om. P 16 ἐφλέγμαινεν, αε et ev 
j ras. A ἐφλόγμαινεν (αι ex s corr) V ἐφλέγμενεν R!C! 17 ἀπόστασιν 
ἐνῆγον] ἀποστασίαν ἦγον PAM (multis) afflictionem inducebant Lat —— zal] et 
quasi. Lat ἐλευϑερίαν] ἀποστασίαν A 19 ἀφαιρεϑήσεσϑαι VRC 
za πρὸς — 20 προαιρουμένους] ut reluctantes auerterent eos qui ferrent spon- 

taneam. seruitutem Lat 10 δ᾽ L 



10 

20 

DE BELLO IUD. II 265—270 (XUI 6. 1) 205 

xci τὰς χώμας ἐνεχίμτιρασαν, ὥστε τῆς ἀπονοίας αὐτῶν τεᾶσαν 
τὴν Ἰουδαίαν ἀναττίμτελασϑαι. καὶ οὗτος μὲν 0 πιόλεμος χαϑ᾽ ἡμέραν 

ἀνερριτιίζετο. 
7. Ἑτέρα δὲ ταραχὴ συνίσταται περὶ Καισάρειαν τῶν ἀναμε- 

μι "μένων Ἰουδαίων τιρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ Σύρους στασιασάντων. οἱ 
μὲν γὰρ ἠξίουν σφετέραν εἶναι τὴν πόλιν Ιουδαῖον γεγονέναι τὸν 
χτίστην αὐτῆς λέγοντες" ἣν δὲ Ἡρώδης ὃ βασιλεύς" οἱ δὲ ἕτεροι 
τὸν οἰχιστὴν μὲν τιροσωμολόγουν Ἰουδαῖον, αὐτὴν μέντοι ye τὴν 
πόλιν Ἑλλήνων ἔφασαν" οὐ γὰρ ἂν ἀνδριάντας χαὶ ναοὺς ἐγχαϑι- 

δρῦσαι Ἰουδαίοις αὐτὴν ἀνατιϑέντα. διὰ ταῦτα δὲ ἠμφισβήτουν 
ἑχάτεροι" πιροήει δ᾽ αὐτοῖς τὸ φιλόνεικον εἰς ὅπλα καὶ χαϑ᾽ 
ἡμέραν oí ϑρασύτεροι cag ἀμφοῖν προδητήδων ἐπεὶ μάχην" οὔτε 
γὰρ Ιουδαίων oí γεραιοὶ τοὺς ἰδίους στασιαστὰς κατέχειν οἷοί τὲ 
σαν xal τοῖς Ἕλλησιν αἶσχος ἐδόχει Ἰουδαίων ἐλαττοῦσϑαι. τερο- 
εἶχον δ᾽ οἱ μὲν πλούτῳ χαὶ σωμάτων ἀλχῇ, τὸ δὲ Ἑλληνιχὸν τῇ 

χαρὰ τῶν στρατιωτῶν ἀμύνῃ" τὸ γὰρ τελέον Ῥωμαίοις τῆς ἐχεῖ 
δυνάμεως ἐχ Συρίας ἣν χατειλεγμένον χαὶ xad dme συγγενεῖς ἦσαν 
χερὸς τὰς βοηϑείας ἕτοιμοι. τοῖς γὲ μὴν ἐπάρχοις φροντὶς ἣν 
ἀναστέλλειν τὴν ταραχὴν χαὶ τοὺς μαχιμωτέρους ἀεὶ συλλαμβά- 

vovrec ἐχόλαζον μάστιξι xci δεσμοῖς. οὐ μὴν τὰ πάϑη τῶν 
συλλαμβανομένων ἐνεττοίει τοῖς χαταλειπομένοις ἀναχοττὴν ἢ δέος, 
ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον παρωξύνοντο τιρὸς τὴν στάσιν. νιχῶντας δέ τῖοτε 
τοὺς Ἰουδαίους τιροελϑὼν εἰς τὴν ἀγορὰν ὃ Φῆλιξ μετ᾽ ἀπειλῆς 
ἐχέλευσεν ἀναχωρεῖν. τῶν δὲ μὴ σπιειϑομένων ἐτιιπτέμψας τοὺς 
στρατιώτας ἀναιρεῖ συχνούς, ὧν διαρτιαγῆναι συνέβη καὶ τὰς οὐσίας. 

$ 265 — Ant. Iud. XX 172. 

PAMLVRCLatHegesippus II 8 p. 133. 
1 ἐνεμπίπρασαν P ἐνεπίπρασαν Ὁ 2 ἀναπίπλασϑαι C! οὐτοσ COIT. 

ex αὐτὸσ P οὕτωσ C ἐρριπίζετο PAML ἀνεριπίζετο O grauius augebatur 
Lat 4 συνήσταται ἃ 5 ἐν αὐτῇ! ibi (ante ἀναμεμιγμένων positum) 

Lat " οἱ δὲ ἕτεροι] aemuli uero Lat S οἰχιστὴν»] κτίστην € 9 ἂν 
om, P ἐγκαϑίδρυσαν O 10 di] μὲν VRC δὲ ἠμφισβήτουν] διημφισ- 
βήτουν Destinon ἠφισβήτουν C 11 προήει-, ἡ i ras. m. 2, ek ex εἰ corr., 
eras. ἡ L δὲ VRC χαϑ us9" M 12 παρ᾽ ἀμφοῖν] παμφοῖν R! Lips 
ἐπαμφοῖν ex corr. R.— eni] εἰσὺῸ]ἷ οὐδὲ PAML — 13 γηραιοὶ (η i. ras. m. 2 L) 
LVC 15 δ om. P δὲ VRC ἀλχαῖσ L et fort. Lat haud male ó M 

16 ἐχεῖ] ix C — 11 ἦν, ἡ corr. m. 2 ut uid. ex oL κατηλεγμένον C! — xal 
om. L! 18 πρὸς — βοηϑείας] ad auxiliandum syris Lat πρὸς] εἰσ VRC 
ἕτοιμοι τοῖς, litt. o; τ i. ras. A 19 ἀεὶ] ἑχατέρωϑεν ἀεὶ LVRC 22 νιχῶν- 

τας — 24 ἀναχωρεῖν] tunc demum feliz minaci edicto praecepit contumaces quos- 
que urbe discedere Lat 23 προελϑὼν] παρελϑὼν ALVR παρελϑεῖν C 

φίλιξ PA et ex corr. & φίληξ L?MC μετὰ LVRC 
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μενούσης δὲ τῆς στάσεως ἐπιλέξας ἑχατέρωϑεν τοὺς γνωρίμους 
ἔπεμψεν πρέσβεις ἐπὶ Νέρωνα διαλεξομένους megi τῶν διχαίων. 

XIV. 1. Ζιαδεξάμενος δὲ ztagà τούτου τὴν ἐπιιτροπτὴν ὃ Φῆστος 
τὸ μάλιστα λυμαινόμενον τὴν χώραν àveiyet τῶν γοῦν λῃστῶν 
συνέλαβέν «e τιλείστους xal διέφϑειρεν οὐχ ὀλίγους. ἀλλ᾽ οὐχ ὃ 
μετὰ Φῆστον ᾿Αλβῖνος τὸν αὐτὸν τρότιον ἐξηγήσατο τῶν τεραγμά- 
των, οὐχ ἔστιν δὲ ἥντινα χαχουργίας ἰδέαν σπταρέλειπεν. οὐ μόνον 
γοῦν £v τοῖς σπτολιτιχοῖς σπιράγμασιν ἔχλεπττεν xal διήρπαζεν τὰς 
ἑχάστων οὐσίας, οὐδὲ τὸ στᾶν ἔϑνος ἐβάρει ταῖς εἰσφοραῖς, ἀλλὰ 
χαὶ τοὺς ἐπὶ λῃστείᾳ δεδεμένους ὑττὸ τῆς σπταρ᾽ ἕχάστοις βουλῆς ἢ 
τῶν τιροτέρων ἐπτιτρόττων ἀττελύτρου τοῖς συγγενέσιν, xol μόνος ὃ 
μὴ δοὺς τοῖς δεσμωτηρίοις ὡς πονηρὸς ἐγχατελείπιετο. τηνιχαῦτα 
χαὶ τῶν νεωτερίζειν βουλομένων ἐν Ἱεροσολύμοις ἐθάρσησαν αἱ 
τόλμαι, xol χρήμασιν μὲν οἱ δυνατοὶ τὸν ᾿λβῖνον προσελάμβανον 
ὥστε τοῦ στασιάζειν αὐτοῖς τεαρέχειν ἄδειαν, τοῦ δημοτιχοῦ δὲ τὸ 

μὴ χαῖρον ἡσυχίᾳ τιρὸς τοὺς ᾿“λβίνου χοινωνοὺς ἀπτέχλινεν. ἕχαστος 
δὲ τῶν πονηρῶν ἴδιον στῖφος ὑπτεζωσμένος αὐτὸς μὲν ὥσπερ ἀρχι- 

λῃστὴς ἢ τύραννος τιροαγεῖχεν ix τοῦ λόχου, τοῖς δορυφοροῦσι δὲ 
πιρὸς ἁρπαγὰς τῶν μετρίων χατεχρῆτο. συνέβαινεν δὲ τοὺς μὲν 
ἀφῃρημένους ὑπὲρ ὧν ἀγαναχτεῖν ἐχρῆν σιωπᾶν, τοὺς ἄπληγας δὲ 
δέει τοῦ μὴ τὰ αὐτὰ παϑεῖν καὶ χολαχεύξιν τὸν ἄξιον χολάσεως. 

χαϑόλου δὲ dj μὲν τταρρησία πάντων τιεριχέκοτιτο, τυραννὶς δ᾽ ἣν 

$270— Ant. Iud. ΧΧ 182: $271 — Ant. Iud. XX 185; ὃ 272— Ant. Iud XX 204. 

PAMLVRCLatHegesippus 11 8 p. 133 Exc Peiresc. 

1 μενούσης — στάσεως] post haec quoque cum uideret seditionem manere 

Lat 2 ἔπεμψεν] ἔπεμπεν ἃ ὁ φίληξ ἔπεμψε M. 3 i. marg. xó VC 
παρὰ τούτου] περὶ tovtov V, om. C. ὃ om. VRC 4 ἐπεξίει Α ἐπεξήει, ἤει 
1 ἼΔΕ: mS 20V. 5 συνέλαβέν τε] συνελάβετο V συνέλαβε τοὺσ RC 
ovx ὀλίγους om. Lat ἀλλὰ A! — 6 ἐξηγήσατο] incip. Exc — 77 εἰδέαν PA 

ἑ 
παρέλιπεν MLC 8 τὰς] τὴν VRC 9 οὐσίαν VRC 10 m. A. 

ἑχάστοις] ἑχάστου PALExc éxcovgo C 11 συγγενέσι, to ex evo corr. uid. A 
13 xal τῶν om. Exc 14 προσελάβοντο Exc 15 αὐτὸσ L! παρέχειν] 
παρέσχεν Exc τὸ δημοτικὸν Β΄ 16 χαῖρον] χαῦνον, i. marg. χαῖρον V 

τοὺς om. ἢ "AAgivov] σαβίνουΡ 11 ὑποζωσάμενοσ VR ἀρχηληστὴσ P 
18 λόχου, χ €x y corr. A τοῖς] rovo V! 19 πρὸς ἁρπαγὰς] τὰσ &ona- 
γὰσ P προσαρπάσασ V πρὸσ ἁρπαγὰσ, y |. ras. ex g corr. uid. R 
πρὸς --- μετρίων] τῶν μετρίων προσαρπαγὰσ Exc — 20 ἀπλῆγασ LRCExc 
21 xal κολακεύειν] querelis deterrebantur immo et officiis ambiebant Lat 
22 ἡ uiv] ἡμᾶσ Exc περιεχέχοπτο MVRC Exc τυραννὴσ C δὲ 
VRC Exc 

5 

10 

15 

20 



10 

DE BELLO IUD. II 276—280 (XIV 1—53) 207 

Υ ' - ^^ , €^ ἡ » " 

διὰ πλειόνων, χαὶ và σπέρματα τῆς μελλούσης ἁλώσεως ἔχτοτε Tjj 

7t0À€L χατεβάλλετο. 
2. Τοιοῦτον δ᾽ ὄντα τὸν ᾿Αλβῖνον ἀπέδειξεν Ó uev! αὐτὸν 

ἐλθὼν Γέσσιος Φλῶρος ἀγαϑώτατον χατὰ σύγχρισιν. ὃ μέν γε 
λάϑρα τὰ πολλὰ xci μεϑ᾽ ὑποστολῆς ἐχαχούργησεν, Τέσσιος δὲ 
τὰς εἰς τὸ ἔϑνος παρανομίας ἐτιόμτιευσεν xal ὥσττερ ἐπὶ τιμωρίᾳ 
χαταχρίτων πεμφϑεὶς δήμιος οὔτε ἁρπαγῆς τινα τρόττον οὔτε αἰχίας 
σεαρέλισεεν. wv δὲ ἐν μὲν τοῖς ἐλεεινοῖς ὠμότατος, ἐν δὲ τοῖς αἰἱσ- 
χροῖς ἀγαιδέστατος. οὔτε δὲ πλείω τις ἀπιστίαν τῆς ἀληϑείας 
κατέχεεν οὔτε ἐν τῷ πανουργεῖν δολεωτέρας ὁδοὺς ἐπενόησεν. ᾧ 
τὸ μὲν xov! ἄνδρα χερδαίνειν μιχρὸν ἐδόχει, σιόλεις δ᾽ ὅλας ἐξε- 
δίδυσχε xai δήμους ἀϑρόους ἐλυμαίνετο xoi μόνον οὐχ ἐχήρυξεν 
ἀνὰ τὴν χώραν σπιᾶσιν ἐξεῖναι λῃστεύειν ἐφ᾽ ᾧ μέρος αὐτὸς λήψεται 
τῶν λαφύρων. διὰ γοῦν τὴν ἐχείνου τιλεονεξίαν “τάἄσας ἐρημωϑῆναι 
συνέβη τὰς πιόλεις xol πολλοὺς τῶν πατρίων 190» ἐξαναστάντας 

φυγεῖν εἰς τὰς ἀλλοφύλους ἐπαρχίας. 
3. ΠΠέχρι μὲν οὖν ἐν Συρίᾳ Κέστιος Γάλλος ἦν διέττων τὴν 

ἐπαρχίαν, οὐδὲ τερεσβεύσασϑαί τις τερὸς αὐτὸν ἐτόλμησεν χατὰ τοῦ 

Φλώρου" παραγενόμενον δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς τῶν ἀζύμων ἑορτῆς 

δ Ξξτ πὶ πα. XX» 252. 

PAMLVRC LatHegesippus II 8 p. 134 Exc Peiresc. 

1 πλεώνων V! πλεόνων V? | dx τότε RO 2 χατεβάλετο PALC 
3 δὲ VRC ἀπέδειξεν ex ἀπέχτεινεν corr. O μετ᾽ αὐτὸν] μεταυτὸν L'!Exc 

μετὰ τοῦτον ΝᾺ 4 Γέσσιος] κέσσιοσ LExc cestius Lat φλῷροσ V φλώροσ, ὦ 
ex ὁ corr. hic οἱ infra P ἀγαϑότατον M ἀγαϑώτατοσ L! optimum Lat integer 
Heg δικαιότατον Dindorf ex cod. Voss. ἀγανώτατον Destinon γε] γὰρ M ὅ τὰ 
πολλὰ χαὶ μεϑ πολλά τε δι VR. ἐχαχούίρχησε M χέσσιοσ L cestius Lat 
φλῶροσ Exc θ χαὶ ὥσπερ] ac uelut non ad regendam prouinciam sed Lat 

τιμωρίωι Exc 7 αἰχίασ, xi suppl. m. 2 € 8 παρέλειπεν ἃ παρέπεμπεν 
MLVRExc εὕρηται xol παρέλειπεν i. marg. M praetermisit Lat αἰσχροῖς] 
£y99oic L 10 χατέχεε»] χατέσχεν Exc δολιοτέρασ 1, ἐπενόησεν] ἐν- 
εποίησεν Ο 11 πόλισ P δὲ ΠΟ ἐξεδιδύσχει ῬΑ ἐξεδίδυσκεν 1, ἐξεδί- 
δασχεν Exc 12 ἀϑρόουσ C οὐχ ἐχήρυξεν om. M 18 λῃστεύειν] ληστευσιν sic 

Exe χώραν πᾶσιν] (οίαηι regionem — omnibus Lat 14 ἐκείνων (s. m. 2L 
ἐχείνων Exc 1 πόλεις] τοπαρχίασ LV RCExc fort. recte regionem Lat χαὶ — 16 

ἐπαρχίας om. R ἠθῶν] Destinon ex Ant. XX 256 ἐθῶν codd. sedibus Lat 

ἐϑνῶν Exc quod coniecerat quidam apud Hauerkamp [16 ἀλλοφύλους] ἀλλο- 
τρίουσ VOLips externas Lat 11 χέσστιοσ A ἦν προδιέπων VRC 18 ἐπάρ 
χιν R post τις deletum καταυὺ C τοῦ om. Exc 
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ἐνεστώσης τηεριστὰς ὁ δῆμος ovx ἐλάττους τριαχοσίων μυριάδων 

ἱχέτευον ἐλεῆσαι τὰς τοῦ ἔϑνους συμφορὰς καὶ τὸν λυμεῶνα τῆς 
χώρας Φλῶρον ἐχεχράγεσαν" ὃ δὲ παρὼν xal τῷ Κεστίῳ τταρεστὼς 
διεχλεύαζεν τὰς φωνάς. 0 ye μὴν Κέστιος τὴν δρμὴν τοῦ τιλήϑους 
χαταστείλας καὶ δοὺς ἔμφασιν ὡς τιρὸς τὸ μέλλον αὐτοῖς τὸν 
Φλῶρον χατασχευάσειεν μετριώτερον, ὑττέστρεφεν elc “Αντιόχειαν. 
cpoéímeuzte δὲ αὐτὸν μέχρι Καισαρείας Φλῶρος ἐξαπατῶν xol 
zóAeuov ἤδη τῷ ἔϑνει σχοττούμενος, ᾧ μόνῳ συγχρύψειν τὰς ἑαυτοῦ 
“παρανομίας ὑπελάμβανεν" εἰρήνης μὲν γὰρ οὔσης κατηγόρους ἕξειν 
ἐγεὶ Καίσαρος Ἰουδαίους τιροσεδόχα, τυραγματευσάμενος δὲ ἀττόστα- 
σιν αὐτῶν τῷ μείζονι χαχῷ περισιτάσειν τὸν ἔλεγχον ἀπὸ τῶν 
μετριωτέρων. ὃ μὲν οὖν, ὡς ἂν ἀπορραγείη τὸ ἔϑνος, χαϑ' ἡμέραν 
ἐπέτεινεν αὐτοῖς τὰς συμφοράς. 

4. Ἐν δὲ τούτῳ xoi oi Καισαρέων Ἕλληνες νικήσαντες saga 
Νέρωνι τῆς τεόλεως ἄρχειν τὰ τῆς χρίσεως ἐχόμισαν γράμματα, καὶ 
γεροσελάμβανεν τὴν ἀρχὴν ὃ τιόλεμος δωδεχάτῳ μὲν ἔτει τῆς 
Νέρωνος ἡγεμονίας, ἑπτακαιδεκάτῳ δὲ τῆς ᾿“1γρίχιτεα βασιλείας, 

᾿ρτεμισίου μηνός. στιρὸς δὲ τὸ μέγεϑος τῶν ἐξ αὐτοῦ συμφορῶν 

ovx ἀξίαν ἔσχεν πρόφασιν" οἱ γὰρ ἐν Καισαρείᾳ Ἰουδαῖοι, συνα- 
γωγὴν ἔχοντες zagà χωρίον, οὗ δεσπότης ἦν τις Ἕλλην Καισαρεύς, 
τολλάχις uiv χτήσασϑαι τὸν τόπον ἐσττούδασαν τιμὴν στολλατελα- 

$ 284 — Ant. Ind. XX 257. 

PAMLVRCLat Exc Peiresc. 
1 ἐνστάσησ VRC παραστὰσ M accurrens Lat 2 τὰς] τὰ Rt 

συμφορὰσ τοῦ ἔϑνουσ ir. Ὁ καὶ τὸν — 4 φωνάς om. P λυμαιῶνα Α 
λυμαιόνα V! 3 ἐχεκράγεσεν V ut eiceret clamitabat Lat ὃ — παρεστὼς] 
qui tamen cum sub populi ore esset et gallo assisteret, non moo nihil mouebatur, 
sed Lat; post παρεστὼς aliquid deesse suspicatur Hudson 9 ante μέλλον 

deletum z4sov C 6 χατὰἀσχευάσει Exc ὑπέστρεψεν MVROC 7 προέ- 
πεμψε P δ᾽ Exc αὐτῶν € 8 σχοπούμενος] PAMLLatExc ϑυμού- 

usvoc ἐπορίζετο VRO ᾧ μόνῳ] ὠμὸν o V? et m. 1 Lips ὠμὸν ὦ ὦ μόνω 
R oc μόνω € συγχαλύψειν, l. marg. m. 2 συγχρύψειν V. συγχρίψειν C! 
συγχάψειν Exc αὐτοῦ VRC 9 Z5ev, v i. ras. m. 2 V 11 ἔλεγχον] 
ἔλεγχον αὐτῶν VRC ἔλεγχον ἀπὸ τῶν μετριωτέρων] inuidiam peccatorum 
minorum Lat 12. ἀν om. LExc ἀποραγείη Α 14 i. marg. ze VC 
15 τῆς χρίσεως] τοῦ βασιλέωσ, i marg. yo τὰ τῆσ χρίσεωσ V τῆς πόλεως 
ἄρχειν om. Lat ἐκομίσαντο 1, ἐχόμησαν Exc 16 δωδεχάτῳ etc.] hoc est 
mense Maio aut Iunio anno p. Chr. 66 uiv om. Exc 17 ἡγεμονίασ, litt. 

ἥγεμονι i. ras. À «yglzzxa - V 18 ἀρτεμησίου PALV'R ᾿Αρτεμισίου 
μηνὸς om. Exc 21 πολλαχι V! 
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’ o 2r, d 4, x € v c - ' EY δ PIU DR 2 , 

σίονα τῆς ἀξίας διδόντες" ὡς ὃ ὑπερορῶν τὰς δεήσεις τέρος émi- 

οδιαν ἔτι xal πιαρῳχοδόμει τὸ χωρίον ἐχεῖνος ἐργαστήρια χατα- 
[^ , ^ , " , , Y ) /^5 σχευαζόμενος στενήν ve xal τιαντάεασιν βιαίαν zeegoÓ0ov aztéAeutev 

es - " *) 1 s 
αὐτοῖς, τὸ μὲν zoo vov oi ϑερμότεροι τῶν νέων τιροτεηδῶντες oizo- 

Y - » f ς $! , 5 - , S Mae ) 
δομιεῖν ἐχώλυον. ὡς δὲ τούτους εἰργεν τῆς βίας ὥλωρος, ἀμηχα- 

- d - 3 y , ^ T 2 , € ^ /; 

γοῦντες oi δυνατοὶ τῶν Ιουδαίων, ov» oig Ιωάᾶάννης ὁ τελώγης. 
, ' 4 ^€ 2 , DIT? 2 ^ ἢ t€ ^ 

γεξίϑουσι τὸν Φλῶρον ἀργυρίου ταλάντοις OxvO διαχωλῦσαι TO 
' € . B ^ ms c , , "» 

ἔργον. ὁ δὲ τυρὸς μόνον τὸ λαβεῖν υτυοσχόμενος τίάντα συμτίράξειν, 
λαβὼν ἔξεισιν τῆς Καισαρείας εἰς Σεβαστὴν xal χαταλείτιει τὴν 

, ) 35199 f. Ὁ“ Ὁ Mel V is - , 
στάσιν αὐτεξούσιον, ὥστίερ ἄδειαν ztezcQevc c Ιουδαίοις τοῦ μάχεσϑαι. 

- s] , € , € ^ ᾽ς » - 2 d , 

9. Τῆς δ᾽ ἐπιούσης ἡμέρας ἑβδομάδος οὔσης vOv Ιουδαίων εἰς 
^ ' , , ' 7 

τὴν συναγωγὴν συναϑροισϑέντων στασιαστῆς τις Καισαρεὺυς γαστραν 
΄ ' Y 2 - , 5f 

χαταστρέιμας xal τ᾿αρὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν ϑέμενος ἐιέϑυεν ὄρνεις. 
- 2 o 2 , » ς €, , 

τοῦτο τοὺς Ιουδαίους ἀνηχέστως παρώξυνεν ὡς ὑβρισμένων μὲν 
) "d - ΄ ᾿ - ' 5 γ 

αὐτοῖς τῶν νόμων, μεμιασμένου δὲ τοῦ χωρίου. τὸ μὲν οὖν εὐστα- 
' ^ ^ 2 ^ ' € , 2 ΄ 7 - ' 

ϑὲς xal πρᾷον émi vovg ᾿,γεμόνας ἀναφεύγειν ῴετο χρῆναι, τὸ 
“ο΄ T ) , - 2 , M , 

στασιῶδες δὲ xal ἐν νεότητι φλεγμαῖνον ἐξεχαίετο τιρὸς μιχην. 
χιαρεσχευασμένοι δὲ εἱστήχεσαν οἱ τῶν Καισαρέων στασιασταί, τὸν 

M 23 , 7 , 2 , 

yag ἐπειϑύσοντα τιροτυεττόμφεσαν éx συντάγματος, «cl ταχέως &yé- 
, S 402 ΄ Y ς , , 

»evo0 συμβολή. προσελϑὼν δὲ IovxovvÓóog ὁ Ótaxcvew τεταγμένος 

PAMLV RC Lat Exc Peiresc. 
1 δὲ VRC 2 παρῳχοδόμει — κατασχευαζόμενος] aedificauit in. loco 

tabernas Lat προσωχοδόμει VRC 3 τε] δὲ RC fiat - αν A 

ἀπέλιπεν MC ὑπέλειπεν V — 4 γέων] vetégov C! νεωτέρων ΟΞ προπηδόντεσ 
RC: 5 veio ficio V «40900 eX φλόροσ corr. PA, similiter u. 7 
6 οἷς] oic ἦν], ὃ τελωνησ ἰωάννησ tr. VRC— Ἰωάννης] Ἰώννησ Exc 
7 ἀργυρίω ταλάντων PAM oblatione (octo) talentorum Lat ózto ἃ 
ὀχτῶς V 9 λαβὼν om. A 10 ἀδειαν] spatium Lat ἰουδαίοισ ex 
iovóatovo corr. L 11 τῆς — 12 συναϑροισϑέντων] τῆσ δ᾽ ἐπιούσησ εἰσ 
συναγωγὴν συναϑροισϑέντων τῶν Ἰουδαίων Exc ὁὲ ΕΟ 12 ἀϑροισϑέντων 
VRC 18 χαταστρέψας] ponens Lat χαταστέψας Niese ἔϑυεν Β ὀρνισ 
(ει ex & corr. AL) AMLC 14 ἀνηχέστω B! μὲν om. PAMLVRExc 
15 μεμιαμμένουν RC? μεμιαμένου C! 16 χαταφεύγειν V RO ᾧετο] πάλιν 
x αι 
ὦετο LVRCExcLat 11 δὲ στασιῶδεσ tr. M φλογμένον (s. m. 2) V 

18 παρεσχευασμένοι, ε ante σ i. ras. A παρασκευασμένοι Exc δ᾽ LExc 

εἰστήχεισαν L εἱστήκεισαν Exc Καισαρέων] νέων Exc 19 ἐπιϑίσοντα] 

ἐπιϑύσαντα ALVRCExc qui pro synagogae foribus immolaret Lat 7:90- 
πεπόμφεσαν, s (in c) i. ras. L ἐγίνετο AL 20 ovugoAn] ἡ συμβολή 
(συμβουλή C) VRO — zgoosA9Ov — p. 210, 5 δώδεχα breuiat Exc ἰουχοῦνδοσ 
MVRO ἰἐούκινδοσ P lovxovóoc A! fort. recte τεταγμένος] relictus Lat — ante 

τεταγμένος ras. 9—10 litt. V 
Iosephus VI. 14 
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ἱχειτεάρχης τήν ve γάστραν αἴρει καὶ χατατιαύεξιν ἐπειρᾶτο τὴν στάσιν. 
ἡττωμένου δ᾽ αὐτοῦ τῆς τῶν Καισαρέων βίας Ἰουδαῖοι τοὺς νόμους 
ἁρττάσαντες ἀνεχώρησαν εἰς Νάρβατα" χώρα τις αὐτῶν οὕτω χαλεῖται 
σταδίους ἑξήχοντα διέχουσα τῆς Καισαρείας" οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωάννην 
δυνατοὶ δώδεχα -ιρὸς Φλῶρον ἐλθόντες εἰς Σεβαστὴν ἀπτωδύροντο 
z€gl τῶν τπιετεραγμένων xoi βοηϑεῖν ἱχέτευον, αἰδημόνως ὑττομι- 
μνήσχοντες τῶν ὀχτὼ ταλάντων. 0 δὲ xol συλλαβὼν ἔδησεν τοὺς 

ἄνδρας αἰτιώμενος ὑττὲρ τοῦ τοὺς νόμους ἐξενεγχεῖν τῆς Καισαρείας. 

6. Πρὸς τοῦτο τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ἀγανάχτησις ἣν, ἔτι μέντοι 
τοὺς ϑυμοὺς χατεῖχον. ὃ δὲ Φλῶρος ὥσπερ ἠργολαβηκὼς éxoui- 
Lew τὸν ztóAeuov, τεέμιψας εἰς τὸν ἱερὸν ϑησαυρὸν ἐξαιρεῖ δεχαξτιτὰ 
τάλαντα Ox WU duevoc εἰς τὰς Καίσαρος χρείας. σύγχυσις δ᾽ εὐϑέως 

εἶχεν τὸν δῆμον, χαὶ συνδραμόντες εἰς τὸ ἱερὸν βοαῖς διαπρυσίοις 
τὸ Καίσαρος ἀνεχάλουν ὄνομα χαὶ τῆς Φλώρου τυραννίδος ἐλευ- 
ϑεροῦν σφᾶς ἱχέτειον. ἕνιοι δὲ τῶν στασιαστῶν λοιδορίας αἰσχί- 

στους εἰς τὸν Φλῶρον ἐχεχράγεσαν xal χανοῦν ττεριφέροντες ἀτεγ- 
vovv αὐτῷ χέρματα χαϑάτεερ ἀχλήρῳ xal ταλαιττώρῳ. τούτοις οὐχ 
ἀνετράπη τὴν φιλαργυρίαν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον χρηματίσασϑαι 
πτταρωργίσϑη. δέον γοῦν εἰς Καισάρειαν ἑλθόντα σβέσαι τὸ τοῦ 
πολέμου sU ἐχεῖϑεν ἀρχόμενον καὶ τῆς ταραχῆς ἀνελεῖν τὰς αἰτίας, 
ἐφ᾽ ᾧ καὶ μισϑὸν ἔλαβεν, ὁ δὲ μετὰ στρατιᾶς ἱγεειχῆς τὲ xol πεζι- 

PAMLVRCLatExcPeiresc. 
1 ἱππάρχησ, t ex v corr. A αἰρεῖ CO iussit auferri Lat ἔπει- 

ρᾶτο] pergebat Lat 1 ἡττομένου PA!'V! δὲ VRC 3 Νάρβαταὶ cf. infra 

8$ 509 οὕτωι V! 4 ἑξήκοντα! & P. Ἰωάννην») Ἰώννην Exc ὅ ante πρὸς 
ras. 2—3 litt. A φλόρον P'A! hic et infra 6 vov] περὶ vov V 

" λαβὼν Exc S ἐξενεγχεῖν), tv corr. ex ey Α ἐξαγαγεῖν V 9 πρὸς 
τοῦτο] pro Aoc igitur Lat τοῦτο] τούτοισ PAM τῶν] τοῖσ VRC 

ἀγανάκτησις ἢν] grauissima iurgia nascebantur Lat 10 τοὺς] zel τουσ 
VRC ἐργολαβηκὼσ VR ἐχριπίζειν τὸν πόλεμον, πέμψας] PAMLLatExc 
ἐχριπίζει τὸν πόλεμον καὶ πέμψασ VRC 711 εἰς] ἐπὶ VRO fort. recte ἐξαίρει 

codd. δεχαεπτὰ] iG PA. ἑπτακαίδεκα VRCExc 12 εἰς om. C σύγχυσις -- 
13 διαπρυσίοις breuiant Exc δὲ ΝᾺ εὐθεῶ C! 18 συνδραμῶντεσ A 
14 ἐκάλουν Exc 15 τῶν στασιαστῶν) καὶ Exc αἰσχίστους] ἐσχάτους 

Destinon ex Lat in quo est u/fima 16 φλόρον PA! ἐχεχράγησαν αὶ ἐπι- 

φέροντεσ VROC circumferentes Lat ἐπήτουν L'VRCExc 17 χέρμα VRC 

stipem Lat χαϑάπερ, litt. ϑάπερ S.P ἀχλήρῳ] κλήρωι Exc ταλαιπόρω P 

ταλεπώρω V! 18 ἀνετράπη] PAMLExc ἐνετράπη VRO deterritus est Lat 

τὸ] τῷ VRExc 19 προσωργίσϑη VRC 20 ἀρχομένου uertit Lat τὴν 
αἰτίαν Exc 21 x«l μισϑὸν] κομισϑὲν C i 
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χῆς ἐχοὶ Ἱεροσολύμων ὥρμησεν, ἵνα τοῖς Ῥωμαίων ὕτελοις * égya- 

σηται χαὶ τῷ δέει καὶ ταῖς ἀτιειλαῖς ττεριδύσῃ τὴν στόλιν. 

7. Ὁ δὲ δῆμος προδυσωτιῆσαι τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ βουλόμενος 
ὑπαντῷ τοῖς στρατιώταις μετ᾽ εὐφημίας zal τὸν Φλῶρον ϑεραπίευ- 

τιχῶς ἐχδέχεσϑαι τεαρεσχευάσατο. χαχεῖνος τιροττέμιμας σὺν ἱτιχεεῦσιν 
σιδντήχοντα ΪΚαπιίτωγνα ἑχατοντάρχην ἀναχωρεῖν αὐτοὺς ἐχέλευσεν xai 

μὴ τιρὸς ὃν οὕτως ἐλοιδόρησαν αἰσχρῶς εἰρωνείεσθϑαι τὰς νῦν φιλο- 
φρονήσεις" δεῖν γὰρ αὐτούς, etzceo γενναῖοί εἰσιν χαὶ τεαρρησιασταί, 
σχώτιτειν μὲν αὐτὸν χαὶ παρόντα, φαίνεσϑαι δὲ μὴ μόνον ἐν τοῖς 
λόγοις, ἀλλὰ x&v τοῖς ὅπλοις φιλελευϑέρους. τούτοις χατατελαγὲν 

τὸ τυλῆϑος, ἅμα xal τῶν σιερὶ Κατπιίτωνα ἱτιχεέων εἰς μέσον φερο- 
μένων, διεσχεδάσϑη πρὶν ἀσπάσασϑαι τὸν Φλῶρον v τοῖς στρα- 
τιώταις φανερὸν ττοιῆσαι τὸ τεειϑήνιον. ἀναχωρήσαντες δὲ εἰς τὰς 
οἰχίας μετὰ δέους xal τατιξινότητος ἐνυχτέρευσαν. 

8. Φλῶρος δὲ τότε μὲν ἐν τοῖς βασιλείοις αὐλίζεται, τῇ δ᾽ 
ὑστεραίᾳ βῆμα πρὸ αὐτῶν ϑέμενος χαϑέζεται, καὶ προσελθόντες 
ot τὸ ἀρχιερεῖς xal δυνατοὶ τό τε γνωριμώτατον τῆς 7τόλεως τεαρέ- 
στησαν τῷ βήματι. τούτοις ὁ Φλῶρος ἐχέλευσεν τοὺς λοιδορήσαν- 
τας αὑτὸν ἐχδοῦναι, φάμενος αὐτοὺς ἀπολαύσειν τῆς ἀμύνης, εἰ μὴ 

χιροάγοιεν τοὺς αἰτίους. οἱ δὲ τὸν μὲν δῆμον ἀτιέφηναν εἰρηνικὰ 
φρονοῦντα, τοῖς δὲ “πταραφρϑεγξαμένοις γτοῦντο συγγνώμην" ἐν γὰρ 
τοσούτῳ τιλήϑει ϑαυμαστὸν μὲν οὐδὲν εἰναί τινας ϑρασυτέρους xai 

PAMLVRC Lat ExcPeiresc. 
1 ἐργάσηται! ἐργάσηται τὸ βουλόμενον € (armis) ad quod uolebat uteretur 

Lat yogoqtc.Destinon — 2 περιδύσει P!A.— x02. ὃ δὲ Ójuoci.ras.L 3. αὐτοῦ 
iterat C! 4 ὑπήντα mauult Hudson στρατιώιταισ V! μετ᾽ εὐφημία-σ 
L cum solitis utique fauoribus Lat 5 παρεσχεύαστο VRC ἱππεῦσι, 

Lfinalei.ras. maiore A 6 χαπίτωνα, vex ἡ corr. (item u. 11) P zai πίτωνα A! 

ἑχατόνταρχον Exc 1 μὴ om. AC — οὕτως] οὗτοι M. εἰρωνεύσϑαι Α 
9 σκόπτειν AV! 10 xav] χαὶ AL χαὶ ἐν Ὁ τούτοις] οὕτω (--- οἱ V) VRC 
11 περὶ τῶν tr. A. τῶν] tóv V! μέσον] μέσουσ VRCExe (n) medium uulgus 
Lat φερόμενον C 12 διεσχεδάσϑησαν Exec 13 φανερὸν, v finale 
i. ras. L πιϑήνιον LExc πειϑίνιον C! 14 ἐνυκτέρευσαν] διενυχτέρευσαν 
VRC; finiunt Exc 15 δὲ cort i. ras. A τότε i. marg. suppl. L 
uiv om. M δὲ VRC 16 πρὸ αὐτῶν] aduersum eos Lat χαϑέζεται 
sublimius resedit Lat 17 οἵ τε --- πόλεως] sacerdotum principes et ciui- 

latis uniuersa nobilitas Lat τό] vOv V γνωρημότατον Ο' γνωρίμων V 
πόλεως] πόλεωσ πᾶν ΒΟ πόλεωσ πᾶν τὸ ἀκρότατον V 18 ἐχέλευε VR 
19 ἐχδοῦναι] protinus darent Lat ἀπολαῦσαι PAML esse — uindicandum 

Lat 20 προσάγοιεν LVRC? προσάγωεν ut uid. Οἱ produxerint Lat 
ἀπέφαινον ΒΟ 22 ϑαυμαστὸν — ϑρασυτέρους] nihil esse mirandum offendi 
aliquos temerarios Lat piv om. MVRC εἶναι οὐδὲν tr. PA 
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2 €^ , » 2 , ' - ς ΄ M , 

δὲ ἡλικίαν ἄφρονας, ἀμήχανον δὲ τῶν ἡμαρτηχότων τὴν διάχρισιν 
" - Ne) ΄ 2 , - 904 ἑχάστου μετανοοῦντος χαὶ δι ἃ δέδραχεν ἀρνουμένου. δεῖν μέντοι 

900 

307 

308 

ye ἐχεῖνον, εἰ zgovoei τῆς χατὰ τὸ ἔϑνος εἰρήνης xoi βούλεται 
“Ῥωμαίοις περισώζειν τὴν τιόλιν, μᾶλλον διὰ τοὺς πολλοὺς ἀχαται- 
τιάτους συγγνῶναι xci τοῖς ὀλίγοις στιλημμελήσασιν ἢ δι᾿ ὀλίγους 
πονηροὺς ταράξαι δῆμον ἀγαϑὸν τοσοῦτον. 

9. Πρὸς ταῦτα μᾶλλον παροξυνϑεὶς ἐμβοᾷ τοῖς στρατιώταις 
διαρτεάζειν τὴν ἄνω χαλουμένην ἀγορὰν xai χτείνειν τοὺς ἐντυγχά- 
γοντας. οἱ δ᾽ ἐπιϑυμίᾳ κέρδους προσλαβόντες ἡγεμονικὴν παρα- 
χέλευσιν οὐ μόνον ἐφ᾽ ὃν ἐπέμφϑησαν τότιον ἥρτεαζον, ἀλλ᾽ εἰς 
σπάσας ἐμττηδῶντες τὰς οἰχίας ἔσφαζον τοὺς οἰχήτορας. φυγὴ à 
ἣν ἐκ τῶν στενωτῶν xal φόνος τῶν χαταλαμβανομένων, τρόττος t€ 

ἀρτταγῆς οὐδεὶς τταρελείχεετο, xol τιολλοὺς τῶν μετρίων συλλαβόντες 
ἐποὶ τὸν Φλῶρον ἀνῆγον" otc μάστιξιν τεροαικισάμενος ἀνεσταύρωσεν. 
ὁ δὲ σύμπτας τῶν ἐχείνης ἀπτολομένων τῆς ἡμέρας ἀριϑμὸς σὺν γυναι- 
ξὴν xal τέχνοις, οὐδὲ γὰρ νηττίων ἀτιέσχοντο, περὶ τριάχοντα xci 
ἑξαχοσίους συνήχϑη. βαρυτέραν τὲ ἐττοίει τὴν συμφορὰν τὸ χαινὸν 
τῆς Ῥωμαίων ὠμότητος" ὃ γὰρ μηδεὶς σπιρότερον τότε Φλῶρος ἐτόλ- 
μησεν, ἄνδρας ἱχιπιχοῦ τάγματος μαστιγῶσαί τε πρὸ τοῦ βήματος 

PAMLVRCLat Eusebius hist. eccl. II 26. 
1 διάκρισιν] διάχρισιν ποιήσασϑαι φανερὰν M. διάχρισιν γενέσϑαι LVRC 

discrimen agitari Lat 2 μετανοοῦντόσ τε VRO xal δι᾽] xal - - (eras. 
ut uid. δὲ) L χαὶ δὴ καὶ Naber x«i Herwerden zai δέει Destinon δέδρακεν] 
PAML δέδοικεν VRCLat δεῖν om. L! 3 ἐχεῖνο PAM illum Lat εἰ 
προνοεῖ — μᾶλλον] PAMLLat προνοεῖν τῆσ κατὰ τὸ (τὸ om. V) ἔϑνοσ εἰρή- 
»no καὶ βουλεύεσθαι ῥδωμαίοισ περισώζειν τὴν πόλιν καὶ μᾶλλον VRC 
4 πόλων] * «|42» P μᾶλλον] μᾶλλον δὲ Α post διὰ eras. uid. τὸ L 
5 πλημμελήμασιν NO 6 ἀγαθῶν L et fort. Lat, in quo est multitu- 
dinem tantam bonorum 7 παρωξυνϑεὶσ P ἐμβοᾶ -Υ ἐβόα 1," 

8 δια EEE Α διαρπάζειν τε LVRC τὴν] τήν τε Μ 9 δὲ VRC προσ- 

λαμβάνοντεσ VROC ἡγεμονχὴν L! 10 ἐφ᾽ ὃν ἐπέμφϑησαν] ἐφέἐπέμφϑη- 
σαν M 11 ἐπιπηδῶντεσ P ἐμπηδῶντεσ, μ i. ras. A δὲ VR 12 ἦν 
om. Rh στενοπῶν V!R (per) angiporta omnia Lat φόνος] φόβοσ 1," 

13 παρελιμπάνετο VRC τῶν οὐ μετρίων Hauerkamp συλλαμβάνοντεσ 
VRC 14 ἀνῆγον] ἦγον VRC $ 306 commemorat Eusebius ἐσταύ- 
ρωσεν L 15 ὃ δὲ σύμπας] ὃ σύμπασ δὲ L ὃ γοῦν σύμπασ VRC ἀπο- 

Bul e. à 
λωμένων Ρ τῆς ἡμέρας om. P ἀ-ριϑμὸσ τῆσ ἡμέρασ tr. A 10 τέχνοις] 

παιδίοισ (πεδίοισ V!) VRC τριάχοντα] PAMLLat τρισχιλίουσ ΒΟ 17 τε] 
δὲ LVRC 19 τε om. VRC 
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χαὶ σταυρῷ προσηλῶσαι, ὧν tL χαὶ τὸ γένος Ἰουδαίων ἀλλὰ γοῦν 
τὸ ἀξίωμα Ῥωμαϊχὸν vv. 

XV. 1. Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὃ μὲν βασιλεὺς ᾿“γρίσυπιας 
ἔτυχεν εἰς τὴν .“1λεξάνδρειαν zenopevuévoc, ὅτεως .“1λεξάνδρῳ συνησ- 
ϑείη semiovevuéro τὴν ἴγυτιτον ὑπὸ Νέρωγος xal τεεμφϑέντι 

διέχειν. τὴν ἀδελφὴν δὲ αὐτοῦ Βερνίκην τταροῦσαν ἐν Ἱεροσολύ- 
μοις καὶ τὴν sagavouíav τῶν στρατιωτῶν ϑεωμένην δεινὸν εἰσήει 
σεαϑος, χαὶ ττολλάχις τούς τε ἱχετεάρχους ἑαυτῆς xal σωματοφύλαχας 

γεέμτιουσα πρὸς Φλῶρον ἐδέετο στεαύσασϑαι τοῦ φόνου. χαὶ ὁ μὲν 

οὔτε εἰς τὸ πλῆϑος τῶν ἀναιρουμένων οὔτε εἰς τὴν εὐγένειαν τῆς 
σπταραχαλούσης, ἀλλ᾽ εἰς μόνον τὸ λυσιτελὲς τὸ £x τῶν ἁρπαγῶν 

aztofÀÉémcY τιαρήχουσεν. ἡ δ᾽ δρμὴ τῶν στρατιωτῶν ἐλύσσησεν 
χαὶ χατὰ τῆς βασιλίδος" οὐ μόνον γοῦν ἐν ὄμμασιν αὐτῆς ἠχίζοντο 
τοὺς ἁλισχομένους χαὶ διέφϑειρον, ἀλλὰ xcv αὐτὴν ἀνεῖλον, εἰ μὴ 
χαταφυγεῖν εἰς τὴν βασιλικὴν αὐλὴν ἔφϑη, χαχεῖ διενυχτέρευσεν 
μετὰ φυλαχῆς δεδοιχυῖα τὴν τῶν στρατιωτῶν ἔφοδον. ἐπεδήμει δ᾽ 
ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις εὐχὴν ἐχτελοῦσα τῷ ϑεῷ" τοὺς γὰρ ἢ νόσῳ 
χαταττονουμένους ἢ τισιν ἄλλαις ἀνάγχαις ἔϑος εὔχεσϑαι τερὸ τριά- 
χονταὰ ἡμερῶν ἧς ἀποδώσειν μέλλοιεν ϑυσίας οἴνου τὲ ἀφέξεσϑαι 
xai ξυρήσεσϑαι τὰς χόμας. ἃ δὴ xal τότε τελοῦσα Βερνίχη γυμνό- 
πους τὲ τιρὸ τοῦ βήματος ἱχέτευε τὸν Φλῶρον χαὶ πρὸς τῷ μὴ 
τυχεῖν αἰδοῦς αὐτὴν τὸν τιερὶ τοῦ ζῆν κίνδυνον ἐπείρασεν. 

2. Ταῦτα μὲν οὖν ἑξχαιδεχάτῃ μηνὸς ᾿ἀρτεμισίου συνηγέχϑη, 
τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ τὸ uiv τιλῆϑος ὑττερτταϑῆσαν εἰς τὴν ἄνω συνέρ- 

PAMLVRC LatHegesippus II 8 p. 134. 
1i. marg. xs C ἰουδαῖον ML ἰουδαῖοι VRC τὸ γοῦν tr. LVRC 

fort. recte — 4 τὴν om. C συνησϑεί- ἡ, εἰ corr. ex ἡ, et ἡ finale e corr. C 
iure hospitis. conueniret. Lat δ πεμφϑεὶσ VR 0 δὲ ἀδελφὴν tr. 
VRC beronices Heg παροῦσαν] inuentam Lat 7 ἀποϑεωμένην 

VR ἀποϑεμένην C 8 ἱππάρχουσ ex ὑπάρχουσ corr. A «vtgo VRO 
9 ἐδεῖτο LVRC 11 τὸ (ante £x) om. PAML 12 óVRC 13 xa) om. C 

γοῦν] οὖν PAM δὲ 1, 14 ἀλλὰ x&v] ἀλλὰν P 16 δὲ VROC 17 Ἱεροσο- 
λύμοις] βασιλείοισ M 18 ἔϑος om. P εὔχεσ- ϑαι, eras. r uid. A 
τριάκονθ᾽ L τριῶν Cappellus [19 c ἀποδώσειεν (litt. ἧσ ἀποδώσει i. ras. À) 
AV  μέλοιεν C τε om. M ἀφέξεσ- ϑαι αὶ 20 &vprosc9c] Dindorf 
ξυρίσασϑαι PV ξυρήσασϑαι AMLRC οἴνου — 20 χόμας! (mos est orare —) 
abstinere quoque uino et capillos radere Lat καὶ om. VRCLat bernice 
regina Lat 21 ixévevoe LVRC φλόρον PA! qàggov V to] τὸ 
PALVRC 22 αὐτὴ Destinon τὸν] xal τὸν Ο ἐπείρασε MV 
23 ἐχχαιδεκάτη (ἐκ-ΥΒ) L'VRC! ἀρτεμησίου PALV! mai Lat; Artemisii 16. 
dies est, 3. Iunii (III non. Iun.) anni Iuliani συνηνέχϑη! συνέβη VRC 24 δὲ 
ΒΟ ὑἡ-περπαϑῆσαν, ἡ corr. ex ov uid. m. 2 C συνέρευσεν AR 
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2 ' ' - 3: , Ν - 3 , 2 , 
gevOev ἀγορὰν xoi βοαῖς ἐξαισίοις σπτερὶ τῶν ἀπολωλότων ἀνωδύ- 

M , NALE 2 ' - 37 Δ NON 
gero" τὸ τιλέον δὲ woav eig τὸν Φλῶρον ἐπίφϑονοι φωναί. πρὸς 0 

/ ' - 2 - - 

δείσαντες οἱ δυνατοὶ σὺν τοῖς ἀρχιερεῦσιν τὰς ἐσθῆτας τιξριξερρή- 
bad * , A ξαντο xai τιροσγιίτετοντες ἕκαστος ἐδέοντο τεαύσασϑαι xal μὴ πρὸς 
(3 , Q 5 2 , , ^ - 3 , 2 , 

oig πτεχτόνϑασιν εἰς ἀνήχεστόν τι τὸν Φλῶρον ige9íCew. ἐπεείσϑη 
^ 7- , WES - D , 3 

δὲ τὸ σπ'λῆϑος ταχέως αἰδοῖ τε τῶν πιαραχαλοίντων xol χατ ἐλπίδα 
τοῦ μηδὲν ἔτι τὸν Φλῶρον εἰς αὐτοὺς τιαρανομήσειν. 

ς N ; em - ' ͵ 25 UN 

3. O δὲ σβεσϑείσης τῆς ταραχῆς ἤχϑετο xal πάλιν αὐτὴν 
5 , ΄ ΄ 2 ^ Ἂς - , 

ἀγάϊννμαι πραγματευόμενος τούς τὲ ἀρχιερεῖς σὺν τοῖς γνωρίμοις 
, , , , , —- "MN , * 

uevazéuzevaL xal μόνον ἔφη τεχμήριον ἔσεσϑαι τοῦ μηδὲν ἔτι τὸν 
ΩΣ L τ 2 M 

δῆμον νεωτερίσειν, εἰ τιροελϑόντες ὑτταντήσουσιν τοῖς ἀπτὸ Katca- 
, 2 ^ / "n 31 EU x - ) 

ρείας ἀνιοῦσιν στρατιώταις" τιαρεγίνοντο δὲ δύο στιεῖραι. τῶν ὃ 
ἔτι συγκαλούντων τὸ ττλῆϑος τιροπτέμψψας διεδήλου τοῖς τῶν σττξι- 

- , ce ^ τ € 3 ^ , 

ρῶν ἑχατοντάρχοις, οήτως 7ταραγγείλωσιν τοῖς ὑφ᾽ ἑἕξαυτοὺς μήτε 
U , B 2 SMS 2 P] - - 
ανταστιάσασϑαι. τοὺς Ιουδαίους x&v τι xov αὐτοῦ φϑέγξωνται, 

΄ LP cr SD 2 ὅτ: s ^ 

χρήσασϑαι τοῖς ὁπίλοις. οἱ Ó ἀρχιερεῖς εἰς τὸ ἱερὸν τὴν σληϑὺν 
, - E , , ' 2 

συναγαγόντες ὑπαντᾶν τοῖς Ῥωμαίοις τταρεχάλουν xai τιρὸ avn- 

χέστου πάϑους τὰς σπείρας δεξιοῦσϑαι. τούτοις τὸ στασιῶδες 
2 , 9. -! y , S 

ἡπείϑει, xai διὰ τοὺς ἀπολωλότας τὸ τιλῆϑος ἔρρεττεν πρὸς τοὺς 
ϑρασυτέρους. 

4. Ἔνϑα δὴ πᾶς μὲν ἱερεὺ xc δ᾽ ὑπηρέτη D ϑεοῦ τὰ . Ἔνϑα δὴ πᾶς μὲν ἱερεὺς zac ὑπηρέτης τοῦ 
[24 , , b! L € ^ ἊΝ » 

«yu Ox&Ur πιροχομίσαντες xal τὸν χύσμον, ἕν ᾧ λειτουργεῖν ἔϑος 
3 E) " ») ^ , , 1 κι - ) ΄ 
ἢν αὐτοῖς, ἀναλαβόντες χιϑαρισταί ve xai ὑμνῳδοὶ μετὰ τῶν οργα- 

, , ,r ^ , 

γων τπιροσέπιτυιτον xol χατηντιβόλουν φυλάξαι τὸν ἱερὸν χόσμον 

PAMLVRCLat. 

1 ἀνωδύροντο VR ἀπωδύροντο € 2.0 οὐ 4 δχάστοισ VRC 
προσπίπτοντες ἕχαστος] wiritim singulos comprehendentes Lat παύσασϑαι -- 
5 ἐρεϑίζει») ut ab. his uerbis, quorum causa mala illa pertulerant, desinerent 

neque in maiorem indignationem florum mouerent Lat, qui χαὶ μὴ ante sic 

ponere uid. παύσασϑαι, vex corr. P μὴ xabtr.P — 5 φλῷρον ut saepius V 

8i. marg. χ VO 11 νεωτερήσειν RV! προσελθόντεσ PAML — ἀπαντήσωσιν 
PAL ἀπαντήσουσι Μ 12 παρεγένοντο VRC δὲ MVRC 13 ἔτι ovyza- 
Aovvtov] cum conuocassent — ad occurrendum Lat διεδίδου, ( ex ἡ corr. A. 
14 ἑχατοντάρχαισ AMLVRC ὅπως — ξαυτοὺς om. Lat τοῖς] τοὺσ PVR 
15 ἀντασπάσασϑαι ἀνϑίστασϑαι L! — voto ἰουδαίοισ L! χατ᾽ avtov] ad quod 
Lat 16 χρησασϑαι statim — uterentur Lat δὲ LVRC τὴν πληϑὺν εἰσ τὸ 
ἱερὸν tr. L 17 εἰσαγαγόντεσ Ὁ 18 στασιῶδεσ - A 21 δὲ VR 
ὑπηρέτης τοῦ ϑεοῦ] leuitae Lat. 22 χόσμον — 23 αὐτοῖς] ornatumque templi 
Lat 23 vov om. M — 24 προσέπιπτον xol] προσπίπτοντεσ ΝΟ procedebant 
ante multitudinem οἱ Lat κατηντιβοίλουν, v ex ἡ corr. € tegov] 
templi Lat 
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αὐτοῖς xal μὴ πρὸς ἁρπαγὴν τῶν ϑείων χειμηλέων Ῥωμαίους ἐρε- 

ϑίσαι. τοὺς δ᾽ ἀρχιερεῖς αὐτοὺς ἣν ἰδεῖν χαταμωμένους μὲν τὴν 

χειραλὴν χόνει, γυμνοὺς δὲ τὰ στέρνα τῶν ἐσϑήτων ὁιερρηγμένων. 
ὀνομαστὶ δ᾽ ἕχαστον τῶν γνωρίμων xcl κοινῇ τὸ τυλῆϑος ἱἵχέτευον 
μὴ δι᾿ ἐλαχίστης τυλημμελείας χιροδοῦναι τὴν ττατρίδα τοῖς éztdv- 

μοῦσιν 770031; σαι" τίνα γὰρ ἢ τοῖς στρατιώταις φέρειν ὠφέλειαν 
τὸν az Ιουδαίων ἀσπασμὸν ἢ διόρϑωσιν αὐτοῖς τῶν συμβεβηχό- 

των τὸ μὴ νῦν τιροελϑεῖν; εἰ δὲ δὴ δεξιώσαιντο τοὺς τιροσιόντας 
ὡς ἔϑος, Φλώρῳ μὲν ἀποχοττήσεσϑαι τὴν ἀφορμὴν τοῦ σιολέμου, 
χερδήσειν δ᾽ αὐτοὺς τὴν πατρίδα καὶ τὸ μηδὲν “ταϑεῖν πιλέον. 
ἄλλως τε χαὶ τὸ σπιδξίϑεσϑαι στασιάζουσιν ὀλίγοις, δέον αὐτοὺς 

δῆμον ὄντας τοσοῦτον συναναγχάζειν χαχείνους συνευγνωμονεῖν, 
δεινῆς ἀχρασίας εἶναι. 

5. Τούτοις μειλισσόμενοι τὸ πλῆϑος ἅμα xal τῶν στασιαστῶν 

οὺς μὲν ἀπειλαῖς οὺς δὲ αἰδοῖ χατέστειλαν. ἔπειτα ἐξηγούμενοι 
ue" ἡσυχίας τὲ xal χύσμου τοῖς στρατιώταις ὑπήντων xci τιλησίον 
γενομένους ἠσπάσαντο" τῶν δὲ μηδὲν ἀσοχριναμένων οἱ στασιασταὶ 
Φλώρου χατεβόων. τοῦτο ἣν σύνϑημα xor αἰτῶν δεδομένον" 
αὐτίχα γοῦν οἱ στρατιῶται ττερισχόντες αὐτοὺς ἔπαιον ξύλοις, xai 

φεύγοντας οἱ ἱτυτιεῖς χαταδιώχοντες Gvveztevovy. ἔτσειτυτον δὲ στολλοὶ 
μὲν ὑτεὸ Ῥωμαίων τυπτόμενοι, τιλείους δ᾽ ὑτε ἀλλήλων βιαζόμενοι. 
δεινὸς δὲ περὶ τὰς πύλας ὠϑισμὸς ἦν, καὶ φϑάνειν ἑχάστου σπεύ- 
δοντος βοαδυτέρα μὲν ἡ φυγὴ πᾶσιν ἐγίνετο, τῶν δὲ σφαλέντων 

PAMLVRC Lat. 
1 μὴ om. C ῥωμαίοισ C 2 μὲν] om. V! post χεφαλῆς suppl. V? 

vjo χεφαλὴσ χόνιν LVRC; cf. infra $ 601 3 yvuvovo, v (in yv) i. ras. 2—3 
litt. A περιερρηγμένων LVRC fort. recte 4 ὀνόματι L! δὲ ΕΟ καὶ] ac 
denuo Lat 0 πορϑῆσϑαι α' 1 διώρϑωσιν ex corr. P 8 .προσελϑεῖν C 
διξιώσαιντο 9. φλώρου VR φλιλώρου C ἀποκοπήσεσϑαι] ἀποχείσεσϑαι 
P ἀποχήσεσϑαι A auferri Lat 10 δὲ VRO καὶ] ac prouidere Lat μηδὲν 
σεαϑεῖν}] μὴ παϑεῖν τι V 11 ἄλλως — 13 εἶναι] his addunt quoniam paucis 
seditiosis si tanta multitudo iungatur quos magis ad pacificum consilium sua 

debuerint auctoritate transferre Lat, de quo tamen non satis constat ἄλλως 
τεῖ ἀλλ᾽ ὥστε C τὸ] τοῦ VR δέον] οὐ δέον 1 12 ὄντα Β συνα- 
ναγχάζειν] συναναγχάζειν δὲ 1 συνευγνωμονεῖν] M et i. marg. m. 1 L συνευ- 
δαιμονεῖν PAL συγγνωμονεῖν Ο μὴ ovyyvouovsiv VR. 15 ἔπειτα — 16 χόσ- 
uov] ac deinceps praecedentes cum quiete omni populo sequente Lat 17 ἀπο- 
χρινομένων VC στασιαστὲ O 18 Φλωρου — δεδομένον) aduersum florum 

cuius haec fierent. consilüs succlamarunt Lat τοῦτο] τοῦτ᾽ ἴ, τοῦτο δὲ 

(δ᾽ Μὴ ΜΥΒΟ δεδομένων P'A!'V!C! — 20 φεύγοντας] φεύγοντασ αὐτοὺσ P 
21 δὲ VRC 
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P) / s , M S , , pz 2 
ἀπώλεια δεινὴ" πιγιγόμενοι γὰρ xat χλώμενοι ττληϑει τῶν ἐτειβαι- 

΄ » 2v S 2 , - , 

γόγτων ἠφαγίζοντο, χαὶ οὐδὲ zoóg ταφήν τις γνώριμος τοῖς ἰδίοις 
, , -" , 2] ES 

χατελείχεετο. συνέσεισστον δὲ xol στρατιῶται παίοντες ἀνέδην τοὺς 
À , ^ NN - ls t^ , 9 ^q( ' 

καταλαμβανομένους xal διὰ τῆς Βεϑεζὰ χαλουμένης ἀνεώϑουν τὸ 
σελῆϑος βιαζόμενοι. τταρελϑεῖν xal χρατῆσαι τοῦ v6 ἱεροῦ xal τῆς 
E dei tra yd s oU CIE aS ἘΝ Aeris ΠΣ Ι͂ΞᾺ “ντωνίας ὧν καὶ λώρος équéucvog ἐξῆγε τῆς βασιλιχῆς αὐλῆς 

^ * -“ ^ ^ , J Ls 2 ,“- , , 

τοὺς σὺν αὑτῷ χαὶ πρὸς τὸ φρούριον ἐλϑεῖν ηγωνίζετο. διζμαρτἕν 
N Uy QUE ΠΟΛ ΟΝ Ys Nat ἈΝ ΣΝ ἘΣ ΠΩΣ "1 y& μὴν τῆς évtfjoArc" 0 γὰρ δῆμος ἀντιχρὺυς ἐπιστραφεὶς εἶργεν τῆς 

€ - y , - - M € , M, ^^ 

ὁρμῆς, xol διασταντὲς ἐπὶ τῶν τεγῶν τοὺς Ῥωμαίους ἔβαλλον. 
, ^ zs cr !, ^^ ^ , ^ NE 

χατατήογουμξνοι δὲ τοῖς ὑπέρϑεν βέλεσιν xal διαχόψαι τὸ τοὺς 
^ - 2 ΄ 2 /) ' 

στενωποὺς ἐμφράξαν τυλῆϑος ἀσϑενήσαντες ἀνεχώρουν εἰς τὸ πρὸς 
τοῖς βασιλείοις στρατότπεεδον. 

Υ ΝΕ M , c - 

6. Oi δὲ στασιασταὶ δείσαντες μὴ ττάλιν ἐπελθὼν ὁ Φλῶρος 
, - - Ur S - 7 , ) , 2 , ^ 

χρατήσῃ TOU ἱεροῦ διὰ τῆς «Αντωνίας, ἀναβάντες εὐυϑέως τὰς συγε- 
- hi - - ' ' , i22) , 

χεῖς στοὰς τοῦ ἱεροῦ πρὸς τὴν ᾿Αντωνίαν Otéxowav. vovv ἔψυξεν 
τὴν Φλώρου τιλεονεξίαν᾽ τῶν γὰρ τοῦ ϑεοῦ ϑησαυρῶν éqiéuevog 

M M - DUO 2 € - ] M » ΄ ς 2 ΄ 
χαὶ διὰ τοῦτο τταρελϑεῖν ἐπειϑυμῶν εἰς τὴν «Αντωνίαν, ὡς azcegoa- 

, ^ € b , , , 

γησαν «i στοαί, τὴν ὁρμὴν ἀνετράττη, καὶ μετατιεμψάμενος τοὺς τὲ 
) - ^ 3 s -; - , , 

ἀρχιερεῖς xol τὴν βουλὴν αὐτὸς uiv ἐξιέναι τῆς ττόλεως ἔφη, qoov- 
.} b ἘΞ [4 A c , - , 

ogav δ᾽  éyxavaAs(yewv. αὐτοῖς ὅσην «v αξιώσωσιν. τῶν δὲ πάντα 
3 - y , € , 2 χεδρὲ ἀσφαλείας xai τοῦ μηδὲν νεωτερίσειν ὑττοσχομένων, εἰ μίαν 

2 Ξ 5p »Ἐ * , ' , ' ^ 
αὑτοῖς xavcAcízt0L στεῖραν, μὴ μέντοι τὴν μαχεσαμένην" τιρὸς yao 

, 2 - 2 , , s - Quen: - 

ταύτην ἀπεχϑῶς δι᾿ ἃ τεέτεονϑεν ἔχειν τὸ τολῆϑος ἀλλάξας τὴν στεεῖ- 
€ 2 - - d , € ^ - , 

Qa, ὡς ἠξίουν, μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως ὑτεέστρεψεν εἰς Καισάρειαν. 

PAMLVRCLat. 
1 πνιγόμενοι --- 2 ἠφανίζοντο] suffocatu enim atque conflatu miseri disperi- 

bant Lat 2 ἰδίοις] ἰουδαίοισ P proximis Lat 3 ovvénuxov C! συνεισ- 

£mnrov Bekker recte συνέπιπτον δὲ xai] irruebant autem pariter etiam 
Lat ἀναίδην L'RV!C 4 διὰ — καλουμένης] per ingressus qui bezeta 

uocantur Lat — Bs9czà) βεϑαζὰ A βεζεϑὰ M βεϑζεϑὰ L βεζεϑὰ VRO; cf. II 530. 
V 149 sq. χαλουμένοισ C ἀνώϑουν MVRO ὠϑουν L 5 τε om. € 
6 xc) om. V ἐξῆγε] ἐξήγαγεν ἐκ VRC 8 ἐπιβολῆς] L!Lat ἐπιβουλῆσ 
PAML?VRC εἷργεν P et ex corr. ALV τῆς δρμῆς] τὴν δρμὴν 
AMLVROC, om. Lat — 9 διαστάντες] δὴ στάντεσ ΑἸ) διαστάντες --- ἔβαλλον) 
per tecta euadentes obruebant saxis romanos Lat τῶν om. Lt! 10 δὲ] δὴ 

Hudson δὲ τοῖσ ὕπερϑεν B£A- sow, litt. δὲ τοῖσ ὕπερϑεν βέλ suppl in spatio 
11. 1100.ἃ τὸ om. PC 11 στενοποὺσ V!'R 18 ἐπανελϑὼν A 14 διὰ — 
15 ἱεροῦ i. marg. partim euanida suppl. m. 2 V τοῦτο ΕΟ ἔψυξε-, ἕ 
iras.m.2L 18 μεταπεμψάμενοσ, zx i.ras.L — 19 αὐτὸς] L αὐτὸν PAMVRC 
ἐξεῖναι PALVR. 20 δὲ καταλείψειν VRC relinquere Lat πάντα] πάντων A! 

πάντωσϊ,' 21 νεωτερήσειν ἃ μίαν, αν8. Δ 22 χαταλίποι ML καταλείψοι VR 
χαταλείψοισο σπεῖραν]πεῖραν CO 28 πεπόνϑεσαν!,  i.marg.xzC 24λοιποῖσο 
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, ^ ^5 - ^7 tr , f ^^ 
XVI. 1. Ἑτέραν δὲ ἐπειβολὴν τῷ ττολέμῳ ττοριζόμενος ἐπέστελλεν 

- ) 2 S ) , M, , ; ) B - 
Κεστίῳ ᾿Ιουδαίων ἀπόστασιν xarcwevÓOucvog viv τε ἀρχὴν τῆς 

, ^ » ue ^ V - A, , [2] , 

μάχης περιϑεὶς αὐτοῖς xal δρᾶσαι λέγων ἐχείνους ἃ τυεπόνϑεσαν. 
b] ^ 3 - 7 , , 92.423 P] , 

οὐ μὴν οὐδ᾽ οἱ τῶν Ἱεροσολύμων ἄρχοντες ἐσίγησαν, ἀλλ΄ αὐτοί τὲ 

xai Βερνίχη τῷ Κεστίῳ περὶ ὧν Φλῶρος εἰς τὴν πόλιν τεαρηνό- 
, Y P] 5) v: » ^ M] - € , 

μησὲν ἔγραφον. ὃ δὲ và παρ ἀμφοῖν ἀναγνοὺς μετὰ τῶν ἡγεμο- 
í , -— 5 2 M WA σ᾽, ^ - 

vov ἐβουλεύετο. τοῖς uiv ovv αὑτὸν ἐδόχει Κέστιον μετα στρατιὰς 
s) , » , ' » / , » 

ἀναβαίνειν ἢ τιμωρησόμενον τὴν anóovaoty, εἰ γέγονεν, ἢ βεβαιο- 
ἃ 2 ᾿ 7 "Jm e 

τέρους χαταστήσοντα Ἰουδαίους xal συμμένοντας, αὐτῷ δὲ zc9o- 
σεέμιμαι τῶν ἑταίρων τὸν χατασχειμόμενον τὰ τιράγματα χαὶ τὰ 

, - P Y , - 2 ^ - , VW, 

φρονήματα τῶν Ἰουδαίων τειιστῶς ἀναγγελοῦντα. ττέμτιξδι δὴ τινὰ 
- , T ^ « ) - 2 ^ " V , € 

τῶν χιλιάρχων Νεαπολιτανόν, ὃς ἀπὸ τῆς -fAcbavÓgcíag vzvo- 
, 2 , - PUE δ Ὁ ΄ , 

στρέφοντι περιτυχὼν dyoízze τῷ βασιλεῖ zova louvetav τὸν τὲ 
, N 1 , 

χιέμιψψαντα xci τὰς αἰτίας ἐδήλωσεν. 
9 " Ν 9 y ce bj -- c Ἐ ᾿ REIN 
2. "Ev9a zai Ιουδαίων ot τὲ ἀρχιερεῖς aue τοῖς δυνατοῖς xat 

c ἽΝ - ξ / ' / N ΝῊ Ἐπὶ ) Jas 
ἢ βουλὴ σταρῆν δεξιουμένη τὸν βασιλέα. μετὰ δὲ τὴν εἰς ἐχεῖνον 

2 , M - * ^ , 

Üepo;tíav ἀπωδύροντο τὰς ἑαυτῶν συμφορὰς xai τὴν Φλώρου 
Wd »», P] , SY ) , 2 

διεξήεσαν ὠμότητα. sóc ἣν ἡγανάχτει μὲν .1γρίτεσεας, στρατηγι- 
- o P] M € UT y J Y , , - 

χῶς δὲ τὴν ὁργὴν εἰς ovg ἠλέει Ιουδαίους μετέφερεν, τατεινοῦν 
) - ^ , ^ € ' -- 2 ΄, - 

αὑτῶν βουλόμενος τὰ φρονήματα χαὶ τῷ μὴ δοχεῖν αδίκως vt σπαϑεῖν 
- » ΄ 2 , 5 c 2^ , ' ' 

τῆς ἀμύνης azotoézwv. oi μὲν ovv, ὡς ἂν Ovreg ἔχχριτοι zal διὰ 
' € ^ - , 2 PAS CONI * 

τὰς ἑαυτῶν χτήσεις ἐπιϑυμοῦντες εἰρήνης, συνίεσαν εὐνοϊχὴν τὴν 
E] - 45 c - NIC , : 
ἐχείσεληξιν τοῦ βασιλέως" ὁ δὲ δῆμος ix τῶν Ἱεροσολίμων &ni ἑξή- 

^ X P] [c AA * 3 , ^ ^ T 

χονταὰ τιροελϑὼν σταδίους ἐδεξιοῦτο τὸν “Τγρίτιτεαν xai vov Neozto- 
, , - 2 ΄, », 

λιτανόν. ἐχώχυον δὲ xol τῶν αττεσφαγμένων αἱ γυναῖχες τύροξχ- 

PAMLVRCLat Hegesippus II 8 p. 134. 
1 i. marg. zj V ἐπιβουλὴν PAML? consilium Lat — cox (ι ex v corr. 

uid.) πολέμ- o L 2 τῆς μάχης om. R 3 πεπόνϑασιν VRC 4 οὐδ᾽ 
7 

οὐδὲ (i. ras. m. 2 R) VR Ὁ Υ 6 NA A  " τοῖς μὲν οὖν] καὶ τοῖσ 

μὲν VRC αὐτὸν] LO αὐτῶν PAMVR, om. Lat 9 χαὲ συμμένοντας) eorumque 
accolas Lat 10 τῶν] τινὰ τῶν AMLVRC ἑτέρων L!V τὸν κατασχεψόμενον 
om. Lat 11 ἀγγελοῦντα AMLVROC δὴ] Cardwell δὲ PAML οὖν δὴ VRC 
ergo Lat 12 cpm ὦ 1 ΥΆΒ: 41, γνεαπολιτάνον ῬΑΜΙ, γεοπολιτανὸν 
(i. marg. πολιτιανὸν V) VRC probante L. Dindorfio τῆς om. M ὑποστρέψαντι 
VRO reuertenti Lat 18 περιτυχὼν] τυχὼν PA ἐάμνιαν PC et ex corr. V 
τόν τε] τότε P τὸν MVRC 15 ἐἰουδαίαν V 18 διεξίεσαν PAV!R πρὸς 
ἣν ἡγανάχτε! πρὸσ ἣν ἀγανακτεῖ AML? προσηγανάώχτει 1. 19 ὀργὴν] ὁρμὴν 
L! et ut uid. Lat, in quo est inuectionem 20 τῷ] τὸ AIL! δοχεῖν, ὁ 

i ras. τὼ. 2 V 21 ἂν eras. δ᾽ 22 αὐτῶν VRO εἰρήνην VRC 24 νεα- 
πολιτάνον PAML νεοπολιτανόν (veo s. C) VRC 25 ἐχώλυον VR καὶ 
τῶν ἀπεσφαγμέτων et] αἱ τῶν ἀπεσφαγμένων V RC προεκϑέουσαι om. Lat 
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ϑέουσαι, χαὶ πρὸς τὴν τούτων οἰμωγὴν ὁ δῆμος εἰς ὀλοφυρμοὺς 
τραπόμενος ἐπιχουρεῖν τὸν ᾿Δγρίππαν ἱχέτευεν, τοῦ ve NearmoAt- 
τανοῦ χατεβόων ὅσα πάϑοιεν ὑπὸ Φλώρου χαὶ παρελϑοῦσιν εἰς 
τὴν σιόλιν τήν τὲ ἀγορὰν ἠρημωμένην ἐτεεδείχνυσαν xol memoodn- 
μένας τὰς οἰχίας. ἔπειτα ÓU ᾿Αγρίπητα πείϑουσι τὸν Νεατπτολι- 

τανὸν σὺν ἑνὶ ϑεράτιοντι τεεριελϑεῖν μέχρι τοῦ Σιλωᾶ τὴν τιόλιν, 

(va γνῷ Ἰουδαίους τοῖς μὲν ἄλλοις Ῥωμαίοις ἅπασιν εἴχοντας, 
μόνῳ δ᾽ ἀπεχϑανομένους Φλώρῳ δι᾽ ὑπερβολὴν τῆς εἷς αὐτοὺς 
ὠμότητος. ὃ δὲ ὡς διοδεύσας πεῖραν ἱχανὴν ἔλαβεν τῆς πραότη- 
τος αὐτῶν, εἰς τὸ ἱερὸν ἀναβαίνει. ἔνϑα συγχαλέσας τὸ πλῆϑος, 

χαὶ πολλὰ μὲν εἰς πίστιν αὐτοὺς τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπαινέσας, 

χπολλὰ δὲ εἰς τὸ τηρεῖν τὴν εἰρήνην προτρεψάμενος χαὶ τοῦ ϑεοῦ 

προσκυνήσας ὅϑεν ἐξῆν τὰ ἅγια πρὸς Κέστιον ἐπανήξει. 

8. Τὸ δὲ πλῆϑος τῶν Ἰουδαίων ἐπί τε τὸν βασιλέα καὶ τοὺς 
ἀρχιερεῖς voazóuevov πέμπειν χατὰ Φλώρου πρέσβεις ἠξίου πρὸς 
Νέρωνα xai μὴ σιωτῶντας ἐπεὶ τοσούτῳ φόνῳ χαταλιπεῖν ἑαυτοῖς 
ὑχεόνοιαν ἀττοστάσεως" δόξειν γὰρ αὐτοὶ χατάρξαι τῶν ὅπλων, εἰ 
μὴ φϑάσαντες ἐνδείξαιντο τὸν χατάρξαντα᾽ φανεροὶ δ᾽ ἦσαν οὐχ 

ἠρεμήσοντες, εἰ τὴν τιρεσβείαν τις ἀποχωλύει. ᾿Δγρίππᾳ δὲ τὸ μὲν 
χειροτονεῖν Φλώρου κατηγόρους ἐπίφϑονον, τὸ τιεριιδεῖν δὲ Ἰουδαίους 
εἰς πτόλεμον ἐχριπισϑέντας οὐδὲ αὐτῷ λυσιτελὲς κατεφαίνετο. τέροσ- 
χαλεσάμενος δὲ εἰς τὸν ξυστὸν τὸ πλῆϑος χαὶ παραστησάμενος 

ἐν περιόπιτῳ τὴν ἀδελφὴν Βερνίκην ἐπὶ τῆς “Ισαμωναίων οἰχίας, 
αὕτη γὰρ ἦν ἐπάνω τοῦ ξυστοῦ πρὸς τὸ πέραν τῆς ἄνω πό- 

PAMLVRCLatHegesippus II 9 p. 135. 
2 τοῦ] τῶ VRC νεαπολιτάνου PAML νεοπολιτάνω (s suppl. m. 2 R) 

VRC τοῦ τε — 2 ἀγορὰν] succlamabant etiam neapolitano, ut ingrederetur 

urbem uidere(que quae essent a floro gesta, et ita ostendebant forum Lat 4 ὑπε- 

δείχνυσαν VRC δὲ. ex ó corr. m. 2L 5 νεαπολιτάνον PML γεοπο- 

λιτάνον  νεοπολιτανὸν VRC 6 προελϑεῖν P σιλωὰν PA! σιλωὰμ 
ML et ex corr. ἃ σιλωᾶεῖΐ 7 ἅπασι δωμαίοισ tr. VRC εἰχοντασ, εἴ 
ex ἢ, corr m. 2L 8 δὲ VRC sic] Ἐπ L 9:0. 1 ἔλαβεν 
ἱχανὴν tr. ΥὙ85 10 ἀνέβαινεν VRO 11 τὴν] τῆσ L!' 12 0'L 18 ὅϑεν 
ἐξῆν] ὅσον ἐξῆν ΜΥΒΟ eo tamen consistens in quo licebat per religionem Lat 
ἐπανίει ῬΗ 14 τοῦ βασιλέωσ Ὁ 15 τραπόμενον, v finale i. ras. A 
πρέσβεισ κατὰ φλώρου πέμπειν tr. VRC ἠξίουν VC 10 σιωπήσαντασ 
VRC χαταλειπεῖν ΤῸ 11 ἀπόνοιαν € αὐτοὶ] αὐτοῖσ L αὐτοὺσ 
VRC χατάρξειν PAML 18 ἐπιδείξαιντο P χατάρξαν V! δὲ VRC 

19 ἀποχωλύοι LVRC ἀγρίππασ V! 20 ἐπίφϑονον] ἐπίφϑονον ἐδόκει 
γΕ0 τὸ om. L. 21 οὐδὲ] οὔτε PAMLVR 22 ξύστον L 23 cauo- 
ναίων L! 24 ξύστου 1, 
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λεως, xaL γέφυρα τῷ ξυστῷ τὸ ἱερὸν OUYIATEY , "Ayoimn: vag ἔλεξεν 

τοιάδε. 

4. Εἰ μὲν ἑώρων πάντας ὑμᾶς πολεμεῖν Ῥωμαίοις ὡρμημέ- 345 
γοὺς xai μὴ τοῦ δήμου τὸ χαϑαρώτατον χαὶ εἰλιχρινέστατον εἰρή- 
viv ἄγειν τιροῃρημένους, οὔτ᾽ ἂν “ταρῆλϑον εἰς ὑμᾶς οὔτε συμβου- 
λεύειν ἐθάρρησα᾽ περισσὸς γὰρ ὑττὲρ τοῦ τὰ δέοντα πιοιεῖν ττᾶς 
λόγος, ὅταν » τῶν ἀκουόντων ττάντων [ἡ] πιρὸς τὸ χεῖρον ὁμόνοια. 
Gre) δὲ τινὰς μὲν ἡλικία τῶν ἐν “τολέμῳ καχῶν ἄπειρος, τινὰς δὲ 346 
zig ἀλόγιστος ἐλευϑερίας, ἐνίους δὲ τελεονεξία τις σταροξύνει καὶ 

τὸ παρὰ τῶν ἀσϑενεστέρων, ἐὰν τὰ πράγματα συγχυϑῇ, κέρδος, 
ὅπως αὐτοί τε σωφρονισϑέντες μεταβάλωνται xci μὴ τῆς ἐνίων 
χαχοβουλίας oí ἀγαϑοὶ παραπολαύσωσιν, φήϑην δεῖν iri τὸ αὐτὸ 
zt&vrag ὑμᾶς συναγαγὼν cizeiv ἃ νομίζω συμφέρειν. ϑορυβήσῃ δέ 841 
μοι μηδείς, ἐὰν μὴ τὰ πρὸς ἡδονὴν ἀχούῃ" τοῖς μὲν γὰρ ἀνηχέστως 
ἐπὶ τὴν ἀπόστασιν ὡρμημένοις ἔνεστι χαὶ μετὰ τὴν ἐμὴν τταραί- 
γεσιν ταῦτα φρονεῖν, iuol δὲ διατοίσετει καὶ τερὸς τοὺς ἀκούειν ἐϑέ- 

λοντας 0 λόγος, ἐὰν μὴ παρὰ σεάντων ἡσυχία γένηται. οἶδα μὲν 348 
οὖν ὅτι πολλοὶ τὰς ἐκ τῶν ἐτπτιτρότιων ὕβρεις καὶ τὰ τῆς ἐλευϑε- 

ρίας ἐγχώμια τραγῳδοῦσιν, ἐγὼ δὲ πρὶν ἐξετάζειν τίνες ὄντες xoi 
τίσιν ἐπιχειρεῖτε στολεμεῖν, πρῶτον διαζεύξω τὴν συμτιλοκὴν τῶν 

σιροφάσεων. εἶ μὲν γὰρ ἀμύνεσϑε τοὺς ἀδιχοῦντας, τί σεμνύνετε 349 
τὴν ἐλευϑερίαν; εἰ δὲ τὸ δουλεύειν ἀφόρητον ἡγεῖσϑε, στερισσὴ 
πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἡ μέμιμις᾽ καὶ γὰρ ἐκείνων μετριαζόντων αἰσ- 
χρὸν ὁμοίως τὸ δουλεύειν. σχοτιεῖτε δὲ καὶ χαϑ' ἕχαστον τούτων 350 

PAMLVRC LatHegesippus II 9 p. 135. 
1 ᾿Δγρίππας] PAMLat, om. LVRC— 3 óouatovo V 5 προηρημένουσ 

ον 

ex προειρημένουσ corr. P προηρημένουσ € οὔτε VR προῆλϑον C 
συμβουλεύειν, OV €X O COIT. À 6 ἐθάρσησα MVRC 7 ἢ] ἡ MVC con- 

spirat Lat ἀκουόντων] habitatorum Lat ἡ] i. ras. (paene erasum) A, 
om. MVRC ὁμόνοια] ὁμόνοια ἡ MC ὁμόνοια - ΠὟ 8 ἄπειρος] ἀπείρατοσ 
MLVRC 9 πλεονεξία - V τις] s. P om. VRLat παρωξύνει PA 
10 τὸ corr. ex τῶν Ὁ τὰ om. C! 11 σωφρονησϑέντεσ A μεταβάλλον- 
ται V! μεταβάλλωνται Υ32᾽ 18 νομίζω -, eras. v uid. V ϑορυβήσει PAVRC 
14 τὰ om. C ἀχούση V ἀνηχέστοισ L' 18 ἀποστασίαν L ὡρμημέ- 
vOUG, V EX 1 COIT. m. rec. P ὀρμημένοισ V! 16 ταῦτα] ταὐτὰ L? τὰ αὐτὰ 
VRC manere in pristina uoluntate Lat δὲ om. P 17 μὴ om. € 

18 oiv] o? R! οὖν ---| oz L zal τὰ] κατὰ MB! 19 xai eras. A 
fort. recte — 20 ἐπιχειρῆτε p ἐπιχειρεῖται V! τῶν προφάσεων] PAML et i. 
marg. V zz προφάσεωσ € to προτάσεωσ VR εὕρηται καὶ προτάσεωσ i. marg. 
M causas Lat propositiones Heg 21 ἀμύνεσθαι A!V!O! σεμνύνεται A 

22 περιττὴ M 58 καὶ --- 220, 1 ὑπόϑεσις i. marg. suppl. m. 2 partim euanida V 
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, M - D — c c 4 - , - 

ὡς ἔστιν μιχρὰ τοῦ τιολεμεῖν ἡ υπόϑεσις, καὶ πρῶτα γε τὰ τῶν 
P] / 2) , A « ΄ , 2 P] , ^ ^ 3 

ἐσειτρότεων ἐγχλήματα" ϑερατιξύειν γάρ, ovx ἐρεϑίζειν χρὴ τὰς é&ov- 
, € Y - - ς ΄ - 

σίας" ὅταν δὲ τῶν μιχρῶν ἁμαρτημάτων τοὺς ἐξονειδισμοὺς ᾽τοιῆσϑε 
, Pj - 2 C t , E] , , 

μεγάλους, καϑ' ἑαυτῶν τοὺς ὀνειδιζομένους aseAéyyeve, xai τεαρέν- 
^ ἢ b 2 2 - [τ -" , - - 

τὲς τὸ λάϑρα xol uer αἰδοὺς ὑμᾶς βλάτετειν “τορϑοῦσι φανερῶς. 
ν cr M , P , - 

οὐδὲν δὲ οὕτως τὰς τιληγὰς ὡς τὸ φέρειν ἀναστέλλει, xal τὸ τῶν 
γὼ , , — 2 - , 7j y. 

ἀδιχουμένων ἡσύχιον τοῖς αδιχοῦσι γίνεται διατροπή. φέρε δ᾽ εἶναι 
, c ) 2 ᾿ , c 32 / 

τοὺς Ρωμαίων ὑττηρέτας ἀνηχέστως yoAesvovc* οὔτω Ῥωμαῖοι τεάντες 
2 € - - ) € Les — ^ , 

ἀδιχοῦσιν ὑμᾶς ουδὲ Καῖσαρ, πρὸς οὺς αἱρεῖσϑε τὸν ττόλεμον" 
5 € ^ - ce M 3 2) , 2 

οὐδὲ γὰρ ἐξ ἐντολῆς "xen τις πονηρὸς az ἐχείνων, οὐδέ γε τοὺς 
^ 3 ^N 2 P , , ) “2 ) 3 , 

óz0 τὴν ἀνατολὴν οἱ ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐπιβλέπουσιν" ἀλλ οὐδὲ ἀχούειν 
, δ 5} - 2 ^» Co 21] ' ^ 3! CE E^ 

ταχέως τὰ ἐντεῦϑεν ἐχεῖ ὅᾷάδιον. avonov δὲ xai δὲ ἕνα πολλοῖς 
V , , 

xal διὰ μιχρὰς αἰτίας τηλιχούτοις χαὶ μηδὲ γινώσχουσιν ἃ ueuqo- 
Ὁ s - , , - H 2 

μεϑα πολεμεῖν. xai τῶν μὲν ἡμετέρων ἐγχλημάτων ταχεῖα γένοιτ 
E , , c * , ^ , 

ἂν διόρϑωσις" οὔτε γὰρ ὃ αὐτὸς éxírQoroG μένει διὰ τιαντός, 
χαὶ τοὺς διαδεξομένους εἰχὸς ἐλεύσεσθαι μετριωτέρους᾽ χινηϑέντα 

^ MAU qd z N , 2f γ Q4 COUP , - EA 

δ᾽ ἁπαξ τὸν πόλεμον οὔτε ἀποϑέσϑαι ῥᾷάδιον δίχα συμφορῶν ovre 
2 * , - γὴ -T , 

βαστάζειν. ἀλλὰ μὴν τὸ ye νῦν ἐλευϑερίας ἐπειϑυμεῖν ἄωρον, δέον 
^T . B] M 2 3) n 

ὑπὲρ τοῦ μηδὲ ἀποβαλεῖν αὑτὴν ἀγωνίζεσθαι τιρότερον᾽ ἡ γὰρ 
ΗΞ - V , , - 3 PIA ; , 

ztiga τῆς δουλείας χαλεπή, xci zou τοῦ μηδ ἀἄρξασϑαι ταύτης 
ς 3 ^ , € 1$) cr (— € , » Ὁ) ΄ 3 , 

ὃ ἀγὼν δίχαιος. ὁ Ó- ἀπαξ χειρωϑείς, ἔπειτα ἀφιστάμενος, αυϑά- 
^f b , , - - , 2 

Ónc δοῦλός ἔστιν, ov φιλελεύϑερος. τότε τοιγαροῦν ἐχρῆν πάνϑ' 
ς co 7 5 E [7 - 
b;zig τοῦ μὴ δέξασϑαι Ῥωμαίους τεοιεῖν, ove ἐπέβαινεν τῆς χώρας 

PAMLVRC LatHegesippus II 9 p. 180. 

1 ἡ om. PAL!C πρῶτα, eras. . V — 2 yàg] δὲ RC, om. V si quidem 
Lat ^ ovx ἐρεϑίζειν et in textu. extat et in marg. ad ϑεραπεύειν ascripsit m. 
2R χρὴ] δεῖ VRC 3 ποιεῖσϑε PAL!V?*R ποιεῖσϑαι V! 4 ἐλέγχετε V 
irritatis Lat — x«i] om. C quippe Lat 5 μετὰ 1, 6 οὕτω VRC 7 δὲ 
VRC 8 τοὺς — ὑπηρέτας] qui romanis in prouincias dirigantur Lat 9. ovg] 
quem Lat 10 οὐδὲ] οὐ VRC ἐξ ἐντολῆς] electus Heg — éxeivov V 11 ὑπὸ] 

ἐπὶ PC oí om. PAL οὐδ᾽ C 12 ταχέως] εὐθέωσ C ταντεῦ- 
ϑεν C xal δι᾿ ἕνα πολλοῖς om. Lat 13 μιχρᾶσ PAV 14 γένοιτο 
VR — 15 &à»] ἂν ἡ MVROC ó om. € μενεῖ MVRC Lat 16 δια- 
δεξαμένουσ A! 17 δὲ V οὔτ᾽ € 18 βαστάσαι VRC ἀλλα — 19 
πρότερον] libertatis uero dona sitientibus prouidendum est atque certandum, 
ut principio non ea careant Lat, quem δώρων pro ἄωρον legisse apparet 

μὴν] vv P  &o-gov V δέον] τὸ δ᾽ L 19 μηδὲ] μὴ L 20 μηδὲ VRC 
ἄρξασϑαι, o S. A 21 δὲ VRO ἀφιστώμενοσ, ug €X τε Corr. uid. A 
22 ov] ὃ C! τοιγαροῦν] γὰρ ovv ΒΟ πάντα ΕΟ 23 ὅτεῖ PALLatHeg 
ὅτε τὴν ἀρχὴν MVRC 
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, ) 42 € ^ € , , Ἢ Cy Σ᾿ 5. Ὁ τα 

Πομπήιος. αλλ οἱ μὲν ἡμέτεροι περόγονοι xal οἱ βασιλεῖς αὐτῶν 
^ , , ^ -Ἔ Υ͂ € - 5» d 

xol χρήμασιν xci σωμασιν xai Wvyoio ἀμείνον ὑμῶν 70040 δια- 
, ' - 34, - , Y , » » , 

xeíuevot zQ0G μοῖραν ὁλίγην τῆς Ρωμαίων δυνάμεως οὐχ ἀντέσχον" 
€ mJ V ^ € , d d - ^ , mJ , 

ὑμεῖς δὲ oí τὸ μὲν ὑπιαχούειν ἐχ διαδοχῆς παρειληφότες, τοῖς τιράγ- 
μασιν δὲ τῶν τιρώτων ὑτταχουσάντων τοσοῦτον ἐλαττούμενοι, τερὸς 

^" ) , € , c , ^ ᾿ 

ὅλην ανϑίστασϑε τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν; xoi “1ϑηναῖοι μὲν οἱ 
᾿ - -— qp , 27 € / » ΕΣ S ' ' 

χυδρὶ τῆς τῶν Ελλήνων ἐλευϑερίας πταραδόντες ττοτὲ xai zvQl τὴν 

vA, οἱ τὸν ὑτεερήφανον Ξέρξην διὰ γῆς τυλεύσαντα χαὶ διὰ ϑαλάσ- 
ς , , A: , , 

σης ὁδεύσαντα xol μὴ χωρούμενον μὲν τοῖς τιξελάγεσιν, τελατυτέραν 
i oe 22i , 3 EN S. » "e y 5 DEREN a MS 

δὲ τῆς Εὐρώττης τὴν στρατιὰν ἄγοντα, oia δραϊιέτην évi μιᾶς νηὸς 
V FM - - ^ ^ , An A, 

διώξαντες, περὶ δὲ τῇ μιχρᾷ Σαλαμῖνι τὴν τοσαύτην Lo(av χλά- 
^ € , ' € PAN - Cy44^ ^ 

σαντὲς vóv δουλεύουσιν Ῥωμαίοις, xai τὴν ἡγεμονίδα τῆς Ἑλλάδος 
, — 2 M - ) , , j , 

zt0ÀLY διοικεῖ τὰ ἀπὸ τῆς [ταλίας στιροστάγματα. “Ἰαχεδαιμόνιοι 
, Ἂ ' ) , 

δὲ μετὰ Θερμοτιύλας xal Πλαταιὰς xai τὸν ἐρευνήσαντα τὴν otav 
3 ^ 3 - ^ » ^ , ' / C7 , 

“Ἵγησίλαον ἀγαττῶσιν τοὺς αὑτοὺς δεσπότας, xci Π]αχεδόνες ἔτι 
tr ^ ' 3 » Y , 

φανταζόμενοι GíAuvzov «ci τὴν σὺν .“1λεξάνδρῳ σταραστιξίρουσαν 
2 εξ - , c COE 7 S 

αὐτοῖς τὴν τῆς οἰκουμένης ἡγεμονίαν ὁρῶντες, φέρουσιν τὴν τοσαύ- 
^ ^ M .« LPs c , - 

τὴν μεταβολὴν xai πρὸς ovg μεταβέβηχεν T) τύχη τιροσχυγοῦσιν. 
» ' , / N , 

ἄλλα ve ἔϑνη μυρία σπιλείονος γέμοντα τερὸς ἐλευϑερίαν zaognoíac 
, Ὁ PS 2 μ᾿ ΄ t c / ' 

εἴχει" μόνοι δ᾽ ὑμεῖς ἀδοξεῖτε δουλεύειν οἷς ὑτεοτέταχται τὰ τιάντα. 
, - "n [44 - € ,?* € τὰν 

σοίᾳ στρατιᾷ ποίοις ztezt0LO Óv6eG οτίλοις; ποῦ μὲν ὁ στόλος ὑμῖν 
Ü b U 

PAMLVRCLat Hegesippus II 9 p. 138. 142. 

1 ὃ zxounm5ioc VRC ὑμέτεροι (6i.ras. A) ALLat— 2 ἄμεινον ὑμῖν, litt. vov 
ὑμ i. ras. solito angustius scriptae M — 3 ἀτέσχον C! 4 ἀχούειν M ὃ πρῶτον 
Vietex corr. AL πρώτωσ RC primi Lat ἀχουσάντων VRC ἐλαττόμενοι K 

6 ἀνίστασϑε], — 7 xai om.LatHeg 8 ϑαλάσησ Α 10 τὴσ εὐρώπησ COIT. 
ex τὴν εὐρώπην A οἷα om. LVRCLat νεὼσ (o i. ras. m. 2 V) LVRC 
11 περὶ — κλάσαντες ἃ. 8 post πόλιν inserenda esse putat Destinon σμικρὰ 

(c i. ras. A) AMVR fort. recte σαλαμίνη (( ex ἡ corr. P) PA χκλάσαντες] 

χαλέσαντεσ C 12 ἡγεμονίδα] ἡγεμονίαν διὰ V ἑλλά -δοσ A 14 δὲ] 
te VRC πλατέασ PA &gevvijoavra] εἰρηνεύσαντα Naber 19 ἀγα- 
7G -o. V αὐτοὺς COrr. ex αὐτοῦ Α suos Heg Μακεδόνες — 11 δρῶντες] 
alia habet Heg 16 φανταζόμενοι — 11 ὁρῶντες] qui adhuc paene imagi- 

nantur philippum et uiderunt cum alezandro promiütentem sibi orbis imperium 
Lat φανταζόμενον A — zal τὴν σὺν] P καὶ τοὺσ Α καὶ σὺν LR. σὺν MVC 

* , * . , «al τὴν τύχην cvv Destinon cl. ἃ. 18 παρασπείρουσαν, av ex ἐν corr. ἃ 
παρασπαίρουσιν KR xal παρασπείρουσαν MC zai παρασπείρουσιν V παρασπεί- 
θοντα Hudson παρασπαίρουσαν Dindorf 17 ὁρῶντεσ ἡγεμονίαν tr. V 
19 ἐλευϑερίαν, v corr. ex a A 20 ἤχει (ἢ i. ras. R) PR δὲ VRC 
21 πεποιϑόντεσ M ὑμῶν MVRC et fort. Heg 
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διαληψόμενος τὰς Ῥωμαίων ϑαλάσσας; “τοῦ δ᾽ οἱ ταῖς ἐπιβολαῖς 
ἐξαρχέσοντες ϑησαυροί; πρὸς ΑἸἰγυτιτίους ἄρα xai τερὸς ᾿ἥραβας 
οἴεσθε χινεῖν τὸν σιόλεμον; οὐ περισχέψεσϑε τὴν Ῥωμαίων ἣγε- 
μονίαν; οὐ μετρήσετε τὴν ἑαυτῶν ἀσϑένειαν; οὐ τὰ μὲν ἡμέτερα 
καὶ τῶν προσοίχων ἐϑνῶν ἡττήϑη πολλάχις, ἡ δὲ ἐχείνων ἰσχὺς 
διὰ τῆς οἰχουμένης ἀνίχητος; μᾶλλον δὲ χαὶ ταύτης ἐζήτησάν τι 
zÀéov: οὐ γὰρ ἐξήρχεσεν αὐτοῖς ὅλος Εὐφράτης ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν 
οὐδὲ τῶν προσαρχτίων ὃ Ἴστρος ἢ τὲ μεσημβρινὴ μέχρι τῶν ἀοιχή- 
των ἐρευνηϑεῖσα “Τιβύη xai Γάδειρα τιρὸς ἑσπέραν, ἀλλ᾽ vmi 
ὠχεαγὸν ἑτέραν ἐζήτησαν οἰχουμένην xol μέχρι τῶν ἀνιστορήτων 
ztgótegov Βρεττανῶν διήνεγκαν τὰ GzÀa. τί ovv; ὑμεῖς σελουσιώ- 
τέροι Ιαλατῶν, ἰσχυρότεροι Γερμανῶν, Ἑλλήνων συνετώτεροι, 
χελείους τῶν xarà τὴν οἰχουμένην ἐστὲ πάντων; τί τὸ τιεπτοιϑὸς 
ὑμᾶς χατὰ Ῥωμαίων ἐτταίρει; χαλεττὸν τὸ δουλεύειν, ἐρεῖ τις. “τόσῳ 
μᾶλλον Ἕλλησιν, οἱ τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ ττάντων σπιρούχοντες εὐγενξίᾳ 
καὶ τοσαύτην νεμόμενοι χώραν ἕξ Ῥωμαίων ὑπείκουσιν ῥάβδοις, 
τοσαύταις δὲ xal MeoxcÓóvec oi δικαιότερον ὑμῶν ὀφείλοντες éAev- 
ϑερίας ἀντιποιεῖσϑαι. τί δ᾽ αἱ πενταχόσιαι τῆς ᾿Ασίας πόλεις; 
οὐ δίχα φρουρᾶς ἕνα πιροσχυνοῦσιν ἡγεμόνα xal τὰς ὑπατιχὰς ῥάβ- 
δους; τί χρὴ λέγειν Ἡνιίχους τε xol Κόλχους xol τὸ τῶν Ταύρων 

PAMLVRCLatHegesippus II 9 p. 139. 142. 143. 

| διαλειψόμενοσ V' ὁὲ VRC ἐπιβουλαῖσ, i. marg. yg ἐπιβολαῖσ m. 
2 V eapensis Lat 2 ἐξαρχέσονταισ A ἄρα ML'RC πρὸς om. O 
χαὶ ἢ Destinon 8 περισχέψεσϑε, w ex o corr. uid. Α περισχέψεσϑαι Οἱ yo 
ov περισχέπτεσϑ' (reliquis euanidis) i. marg. P circumspicitis Lat 4 μετρή- 
cete] μετήσετε R metimini Lat ὑμέτερα MLCLat ὕστερα ἢ 5 xal] πρὸσ 
MC eíiaum Lat 1 ἐξήρχεσεν] sufficit Lat ὅλωσ V!O ὅρος Destinon et Niese 
ὑπὸ] ὑπὲρ P 8 πρὸσ ἀρχτίων AL ó om. L'VRC tavooc C 
9 λιββύίη C! γάδηρα PA 10 ἐζήτησαν ἑτέραν tr. L 11 πρότε- 
ρων R Βρεττανῶν] βρεττανῶν γερμανῶν L! βρεττανῶν xal γερμανῶν 1." 
διήνεγκαν] δὴ ἤνεγχαν αὖ uid. 2] ὅπλα] arma et exercitum Lat ἡμεῖσ V! 
12 γαλάτων Ὁ ἰσχυρώτεροι αὶ 14 ῥδωμαίουσ C! χαλεπὸν, χα i. ras. A. 
15 ἡλίῳ] ἥλιον ML'C προύχοντες εὐγενείᾳ] P προύχειν εὐγενεία δοκοῦντεσ 
χαὶ ὄντεσ A προύχειν εὐγενείᾳ δυχοῦντεσ ML εὐγενεία προύχειν δοκοῦντεσ VRO 
uidebantur nobilitate praestare Lat 10 ξξ] VRC bis ternis Lat ταῖσ PAML 
δωμαίοισ V ὑπείχουσι»)] ὑπήκουσιν (-σι LR) PAL!'R*— 17 τοσαύταις] coto 
αὐταῖσ PAML paribus Lat χαὶ om. C 16— 17 yo ἕξ óouaiov 
ὑπήχουσι ῥάβδοισ τοσαύταισ δὲ καὶ μαχεδόνεσ l. marg. PA (in marg. A lit- 

terae quaedam euanuerunt) ἐλευϑερείασ ἃ 18 à] δὲ VR δαὶ C. 19 οὐ! 
οὐχὶ Β, ὑπατικὰσ, Li. ras. Α 20 χρὴ] óz ΒΟ δὲ V — ἠνιόχουσ L eniochos 
LatHeg Κόλχους] ὄχλουσ, i. marg. xóàyovo V τῶν om. MVRC 
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φῦλον, Βοσττορανοίς vs xol và τιερίοιχα τοῦ Πόντου xal τῆς 
Παιώτιδος ἔϑνη; zog οἷς σπερὶν μὲν οὐδ᾽ οἰχεῖος ἐγιγνώσχετο δεσ- 
σεότης, νῦν δὲ τρισχιλίοις δτυλίταις ὑποτάσσεται, χαὶ τεσσαράχοντα 

γαῦς μαχραὶ τὴν τιρὶν ἄσπελωτον xal ἀγρίαν εἰρηνεύουσι ϑάλασσαν. 
“όσα Βιϑυνία xai ατιαδοχία χαὶ τὸ Παμφύλιον ἔϑνος “Τὐχιοί 

τὲ καὶ Κίλιχες ὑτιὲρ ἐλευϑερίας ἔχοντες εἰχιεῖν χωρὶς δήλων φορο- 

λογοῦνται; ; τί δαί; Θρᾷχες οἱ πέντε μὲν evgog énvà δὲ μῆχος ἧμε- 
ρῶν χώραν διειληφότες, τραχυτέραν ve xal πολλῷ τῆς ὑμετέρας 
ὑχυρωτέραν καὶ βαϑεῖ κρυμῷ τοὺς ἐπιστρατεύσοντας ἀναχότιτουσαν, 
οὐχὶ δισχιλίοις Ῥωμαίων ὑτταχοίουσιν φρουροῖς; οἱ δ᾽ ἀπὸ τούτων 
5r, N ^ , ^ » , 2) - 

Ἰλλυριοὶ τὴν μέχρι zoAuaríag ἀτιοτεμνομένην Ι͂στρῳ χατοιχοῦντες, 

οὐ δυσὶν μόνοις τάγμασιν ὑπεείχουσιν, μεϑ᾽ ὧν αὐτοὶ τὰς Zaxov 

ἀναχότιτουσιν ὅρμάς; οἱ δὲ τοσαυτάχις τερὸς ἐλευϑερίαν ἀναχαιτί- 
ποῦ τες Ζαλμάται χαὶ πρὸς τὸ μόνον ἀεὶ χειρωϑέντες τότε συλλε- 
ξάμενοι, τὴν ἰσχὺν χιάλιν ἀποστῆναι, γῦν οὐχ ὑφ᾽ ἑνὶ τάγματι, Ῥω- 
μαίων ἡσυχίαν ἄγουσιν; ἀλλὰ μὴν εἴ γέ τινας εἰς ἀπόστασιν ὥφει- 
λον ἀφορμαὶ μεγάλαι τεαροξύνειν, μάλιστα Γαλάτας ἐχρὴν τοὺς 
οἵτως ὑπὸ τῆς φίσεως τετειχισμένους, ἐξ ἀνατολῆς μὲν ταῖς "Ἵλτεεσιν 

τιρὸς ἄρχτῳ δὲ Ῥήνῳ ποταμῷ, μεσημβρινοῖς δὲ τοῖς Πυρηναίοις 

ὄρεσιν, ὠχεανῷ δὲ πρὸς δυσμῶν. ἀλλὰ καίτοι τηλιχαῦτα μὲν ἕρχη 

PAMLVRC LatHegesippus II 9 p. 140. 

1 βοσπορηνούσ MVR bosforanos Lat — 2 μεωτιδοσ V'RC! οὐδὲ VRC 
ἐγινώσχκετο LVRC 3 τεσαράχοντα ἃ 4 ναῦς] νῆεσ ML*V?RC γῆασ ut 

uid. V! πρὶν] om. M πρὶν μὲν (μὲν expunctum) V ἄπλοτον A καὶ ἀγρίαν 
om. LatHeg ὅ πόσα] πρὸσ & VR. βηϑυνία P τὸ om. PAL, unde Παμ- 
φυλίων Destinon 11 δαί] δὲ MLVR οὐ ALVRC 8 .διηληφότεσ V! ἡμε- 

; ; ἘΝ PS 3 ; 
τέρασ C 9 oyvootégav RC! χρυμῳ] xovuo, 8. m. 2 C ἐπιστρατευ- 
σοντας] ἐπιστρατεύσαντασ Α ἐπιστρατεύοντασ ΜΥΒΟ qui irruerint Lat 

10 οἱ ὁὲ ---- 11 χατοιχοῦντες] post hos illyrii usque ad dalmatiam et. histro 
tenus. incolentes. Lat δὲ VRC 11 ἐλλύριοι P. ἰλλυροὲ C! δαλμα- 
τείασ 1, ἀποτεμνομένην»] ἐχτεινομένην Hudson Ἴστρῳ) ἔν δὲ ἴστρω 
VR οἱ δὲ ἰστρω (οἱ i. ras. m. 2 ex ἐν corr. uid.) C 12 ὑπήχουσι, ἡ ex & 
corr. R δ' ακῶν, eras. ἐ L 13 post δὲ ras. 2--ὃ litt. C 

14 μόνον] μᾶλλον L πρὸς τὸ — 15 ἀποστῆναι] (dalmatae) qui tam multa 
pro libertate conati sunt saepiusque capti rursum cum maioribus opibus rebel- 
larunt Lat t0] fort. spurium τοῦτο Ibbetson τότε] ὥστε Ibbetson τὸ 

Niese ἀποστῆναι, qv 1. ras. A 16 ἀποστασίαν A ὀφειλον PAV! 
19 τοῖς Πυρηναίοις] voto χυρηναίοισ (ox i. ras. m. 2 L) PAL τοῖσ πυρρη- 

vatow C 20 δὲ s. V δυσμαῖσ MVRC χαίτοι] καὶ 1, ἕρκη 
PAMLVC 
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γιξριβεβλημένοι, sévre δὲ xal τριαχοσίοις γεληϑύοντες ἔϑνεσιν, 

τὰς δὲ πηγάς, ὡς ἂν τις εἴποι, τῆς εὐδαιμονίας ἐπειχωρίους ἔχοντες 

x«i τοῖς ἀγαϑοῖς σχεδὸν ὅλην ἐτειχλύζοντες τὴν οἰχουμένην, ayé- 

χονται Ῥωμαίων z960000g ὦντες xoi ταμιευόμενοι σταρ᾿ αὐτῶν τὴν 

οἰχείαν εὐδαιμονίαν. καὶ τοῦϑ᾽ ὑπομένουσιν οὐ διὰ φρονημάτων 

μαλαχίαν οὐδὲ δι᾿ ἀγένειαν, οἵ γε διήνεγκαν ὀγδοήχοντα ἔτη σπιόλεμον 
τ ME j depo da c ; y DN 
bzég τῆς ἐλευϑερίας, ἀλλὰ μετα τὴς δυνάμεως Ῥωμαίων xat τὴν 

τύχην χατατιλαγέντες, ἥτις αὐτοῖς χατορϑοῖ τελείονα τῶν 07tÀcY. 

τοιγαροῦν oz χιλίοις xci διαχοσίοις στρατιώταις δουλεύουσιν, ὧν 

ὀλίγου δεῖν τελείους ἔχουσι πόλεις. οὐδὲ Ἴβηρσιν ὃ γεωργούμενος 

χρυσὸς εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἐξήρχεσεν τεόλεμον οὐδὲ τὸ 

τοσοῦτον ἀπὸ Ῥωμαίων γῆς xai ϑαλάσσης διάστημα φῦλά τε «“1ου- 

σιτανῶν xci Καντάϑρων ἀρειμάνια οὐδὲ γείτων ὠκεανὸς φοβερὰν 

χαὶ τοῖς ἐπιχωρίοις ἄμπωτιν ἐπάγων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὰς Ἡραχλείους 

στήλας ἐχτείναντες và ὕτελα χαὶ διὰ νεφῶν ὁδεύσαντες τὰ llvon- 

γαῖα ὄρη xci τούτους ἐδουλώσαντο Ῥωμαῖοι" φρουρὰ δ᾽ ἤρχεσεν 

τῶν οὕτως δυσμάχων xci τοσοῦτον ἀτεῳχισμένων ἕν τάγμα. τίς 

ὑμῶν ovx ἀχοῇ παρείληφεν τὸ Γερμανῶν συλῆϑος; αλχὴν μὲν γὰρ 

xoi μεγέϑη σωμάτων εἴδετε Onmov ττολλάκις, ε)τεὶ “ιανταχοῦ Ῥω- 

μαῖοι τοὺς τούτων αἰχμαλώτους ἔχουσιν. ἀλλ᾽ οὗτοι γῆν uiv ἄπει- 

ρον νεμόμενοι, μείζω δὲ τῶν σωμάτων ἔχοντες τὰ φρονήματα xci 

PAMLVRCLatHegesippus II 9 p. 141. 

1 προβεβλημένοι MLO προσβεβλημένοι VR tali munitione gaudentes Lat 

δὲ] s. A om. PM et fort. Lat πέντε] quindecim Lat πληϑυνϑέντεσ L 

2 εὐδαιμονίας ἐπιχωρίους] felicitatis domesticae Lat 4 πρόσοδον διδόντεσ PA 

πρόσοδον φέροντεσ KR mpócodov ὄντεσ (o s. m. 2 V 5 τούτο ΕΟ 6 &ysv- 

νίαν Lt 10 ὀλίγου, ov i. ràs. ex ov corr. A ἤβηρσιν ΡΥ" ifigow C 

hiberis Lat illyrüs Heg 11 πόλεμον ἐξήρχεσεν tr. VRC οὐδὲ — 

14 ἐπάγων] neque tanto terrarum marisque spatio romanis diremptae gentes 

lusitani scilicet. et. cantabrorum armenia nec uicinus oceanus etiam accolis 

suis fragore terribilis satis fuit uincentibus romanis Lat τὸ om. LVR 

λουσιντιάνων (λοῦσιντιάνων AL!) PAL! λουσιτιάνων MV. λυσιτανῶν L? Aovot- 

τιανῶν R àvouiutvov C 18 Καντάβρων! χανταύρων PAM χαντάβρων L! 

χενταύρων C? ἀρειμάνια] 1,30 γερμανία ῬΑ ἀριμάνια M. ἀρειμάνεια Li! 

ἀρμένια (ante ἀρ- ras. 4 litt. V) VRLat γείτων] τι tqv (την i. ras.) R 

14 ἐγχωρίοισ P. ἀμπωτισ V* fragor Lat τὰσ, ἃ l. ras. A 15 Πυρη- 

γαῖα] πυρηνίων PAM τυρηνίων L πυρρηναία VRO 16 δὲ VRC qoxsosv] 

satis est. Lat 17 οὕτω VRC τοσούτων ἃ ἀποκισμένων A!'R 

ἡμῶν VRO γερμανὸν L'V!C! 19 μεγέϑει ῬΑ μεγέϑη, ἡ i. ras. m. 2 V 

ἰδετε PAL! δήπου] ἤδὴ ποῦ L 20 ἀλλ᾽ οὗτοι] ἀλλώ τοι AL sed illi 

quidem Lat 

10 

20 
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' ' - ' ^- 2 

τὴν uiv Wvynv 9avavov γαταφρονοῦσαν, τοὺς δὲ ϑυμοὺς τῶν ἀγριω- 
, / Cp - ς - [14 

τάτων Suoíov σφοδροτέρους, Ῥῆνον τῆς ὁρμῆς ὅρον ἔχουσιν xal 
[: , 2 V tef Y ^ , , 

Ῥωμαίων ὀχτὼ τάγμασιν δαμαζόμενοι δουλεύουσιν μὲν ἁλόντες, τὸ 
R2 e » ] ^- - V /t-. , . ATA imm 

δ΄ ὅλον αὐτῶν ἔϑνος φυγῇ διασώζεται. σχέψασϑε δὲ xol τὸ Βρετ- 318 
5 τανῶν τεῖχος oi τοῖς Ἱεροσολύμων τείχεσιν τιεηοιϑότες᾽ xal γὰρ 

/ , ? - 4) € - 

ἐχδίνους τιεριβεβλημένους ὠχεανὸν xai τῆς xa9 ἡμᾶς οἰχουμένης 
2 , - - , , € zt 

ovx ἑλάσσονα νῆσον οἰχοῦντας τιλεύσαντες ἐδουλώσαντο Ῥωμαῖοι, 

τέσσαρα δὲ τάγματα τὴν τοσαύτην νῆσον φυλάσσει. xal ví δεῖ 319 
^ , cr ^ , ^ ^ ΄ €^ 

γτολλὰ λέγειν, oztov χαὶ Πάρϑοι, τὸ ᾽τολεμικώτατον φῦλον, τοσού- 
10 των ἄρχοντες ἐϑνῶν xai τηλικαύτην :τεριβεβλημένοι δύναμιν ὁμή- 

; c ' ) A3 ἢ ἧς , 
ρους ztéuztovoty Ῥωμαίοις, καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ἰδεῖν ἕν εἰρη- 

, ΄ ) - 2 - 2 , " 

γης ztQoqaoeL δουλεύουσαν τὴν αττὸ τῆς ἀνατολῆς εὐγένειαν. ττάντων 380 
N XS - (3 9 EX Ded Nc 7 ἘΣ NA , c »" 

δὴ σχεδὸν τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ τὰ Ῥωμαίων οτίλα προσχυνούντων ὑμεῖς 
L ΄ V ' , , m— ^ Ἁ 

μόνοι πολεμήσετε μηδὲ τὸ Καρχηδονίων τέλος σχοτιοῦντες, ot τὸν 
; ) - 2 ; ' ) ; 2) c 

15 μέγαν αὐχοῦντες ᾿ΑΙγνίβαν xol τὴν αττὸ Φοινίχων εὐγένειαν ὑττὸ 
,ὔ N , AS , 

τὴν Σχιπτίωνος δεξιὰν ἔπεσον; οὔτε ὃὲ Κυρηναῖοι, τὸ “Ζαχώνων 381 
, , . ΄ - ’, ^ γένος, οὔτε ἸΠ]αρμαρίδαι, τὸ μέχρι τῆς διινάδος ἐχτεταμένον φῦλον, 

3! 2 [4 EY ^ ἊΝ 2 , NS E M — 

ovo ai φοβεραὶ xai τοῖς ἀχουουσιν Συρτεις Νασαμωῶγές ve xoi Mavoot 
^ ^ i5 , » - ^ € 3 , 2) , 

xci τὸ Νομάδων ἀτύξειρον ττλῆϑος τὰς Ῥωμαίων ἀνέχοινμαν agerac. 
* δὲ ^- 5j , τ - [12s ) ^ 3i , ἊΣ 

20 τὴν δὲ τρίτην τῆς οἰχουμένης μοῖραν, ἧς οὐδὲ ἐξαριϑμήσασϑαι τὰ 382 
ς 2 τ ; € 

ἔϑνη ῥάδιον, ὁριζομένην AvAavvixQ τε ττελάγει xal στήλαις Ἡραχλείοις 
, - 2 - , 2 , 

xal μέχρι τῆς ἙἘρυϑρᾶς ϑαλάσσης τοὺς ἀπείρους véuovoav “1ἰϑίοπας 
2 ΄ ; SCA ' 3 e 27. Ἢ τ e * 21 Name 
ἐχειρώσαντο μὲν ὁλην, χωρὶς δὲ τῶν ἑτησέων xagzov, ot μησὶν οχτὼ 383 

PAMLVRCLat Hegesippus II 9 p. 139 sq. 

1 ψυχὴν] τύχην RC! et i. marg. m. 2 V 2 Ῥῆνον — ἔχουσιν] retinaculum 
ante suum renum putabant, nunc salutis defensorem Heg 3 δουλεύουσιν μὲν] 

δουλεύουσιν P οἱ μὲν δουλεύουσιν Destinon τὸ — 4 διασώζεται] reliqua 
autem eorum uniuersa gens salutem in fuga non in armis reponit Lat 4 δὲ 
VRC  aevróvL! σχέψασϑαι 7.0} δὲ] δὴ 1; τὸ] οπι. Ῥ ex τῶ corr. A 
βροετανῶν A 9 τεῖχος] πλῆϑοσ R Ὁ: OTHS. Ἰπν τείχεσιν ἰεροσο- 

λύμων ir. V νῆσον] νῆσον, cov i. ras. A, om. Lat οἰχοῦντεσ À! 

8 τέσαρα ἃ διαφυλάσσει L διαφυλάττει VRO.— δεῖ] δὴ L! 9. φῦλον] ἔϑνοσ, 
i. marg. φύλον m. 2 V πλῆϑοσ φῦλον (πλῆϑοσ deletum) C 10 ἄρχοντες] 
prius — imperantes Lat 11 post ὅμήρους eras. τε L ἐν suspectum 
13 δὴ] οὖν V τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ om. C τῶν] τὴν L! ἥλιον ML? 
τὰ- À ὅπλα] σκῆπτρα M 14 χκαρχηδόνιον O 185 ἀννίβαλ L' 16 σχι- 

πίονοσ Ῥ σχηπίωνοσ, s. m. 2 V oz4nlovoc LC λαχόνων PA!C! 11 uag- 
μαρίται ΒΔ ́ διψάδος] δαψίδοσ VR. 18 οὔτε VR. νασάμωνέσ (v ante ε i. 
ras. A) AL. τὲ, vi rasM 19 τὸ] τῶν PA τὸ τῶ M ἀνέχοψεν V 
21 ῥᾷδιον] ῥάδιον ἦν P. ῥάδιον ἣν (ἣν expunctum) A facile est Lat ἀτλαν- 
τιχῶΥ — ve om. ΡΥ 28 ὀχτὼ- V 

Iosephus VI. 15 
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) xara τὴν Pour τιλῆϑος τρέφουσιν, xai ἔξωϑεν τεαντοί τὸ χατὰ τὴ μη ϑος τρέφ ; αντοίως φορο- 
- - / - c , 

λογοῦνται χαὶ ταῖς χρείαις τῆς ἡγεμονίας τταρέχουσιν ἑτοίμους τὰς 
, 2 - , cr € * cr 

εἰσφοράς, οὐδὲν τῶν ἐπιταγμάτων ὥσπερ ὑμεῖς ὕβριν ἡγούμενοι 
, ^ , 2 d , Ὁ , 

χαίτιερ ἑνὸς τάγματος αὐτοῖς πταραμένοντος. xal ví δεῖ τεόρρωϑεν 
CA E ' [e , ς Y D δύ ' 31 22 fa » 

ὑμῖν τὴν Ῥωμαίων ὑπτοδειχνύναι δύναμιν σπταρὸν ἐξ “Αἰγύπτου τῆς 
, c 2. / (2 2 ΄ ^ - 2 , 

γειτνιώσης, ἥτις ἐχτεινομένη μέχρις «Τἰϑιόπτων xol τῆς εὐδαίμονος 
Jd , 3 - m FA ' m 

“Τραβίας ορμος τὸ ovo«c τῆς Ινδιχῆς, πεντήχοντα τυρὸς ταῖς 
, , fv ΄ - ΄ 

ἑχιταχοσίαις ἔχουσα μυριάδας ανϑρώπων δίχα τῶν ᾿“1λεξανόδρειαν 
ς - 3 - 

χατοιχούντων, ὡς ἔνεστιν 2x τῆς χαϑ' ἑχάστην χεφαλὴν εἰσφορᾶς 
΄ ς , ς , 2 2 - , , 

τεχμήρασϑαι, τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν οὐχ ἀδοξεῖ, καίτοι πηλίκον 
b , » , ^ 2 , d - 

ἀποστάσεως χέντρον ἔχουσα τὴν d Ae£avÓoetav. πιλήϑους τε ἀνδρῶν 
M V , . - , 3 - 

ἕνεχα xal πλούτου πρὸς δὲ μεγέϑους" μῆχος μέν ye αὑτῆς τριά- 
Y 2 b] 2) χ᾽ , - y 

xovra σταδίων, tevgoc δ᾽ οὐχ ἔλαττον δέκα, τοῦ δὲ ἐνιαυσιαίου 
- 3 - , c , - 

zap' ὑμῶν φόρου χαϑ' ἕνα μῆνα ztAéov Ῥωμαίοις τταρέχει xol τῶν 
χρημάτων ἔξωϑεν τῇ Ῥώμῃ σῖτον μηνῶν τεσσάρων᾽ τετείχισται δὲ 

ΤΑΝ / ᾿ » 34 » 
πάντοϑεν ἢ δυσβάτοις ἐρημίαις ἡ ϑαλάσσαις ἀλιμένοις ἢ ποτα- 

Ἢ δὰ οἰ 5.559 2. ον " ᾽ " [e p zo C 5 
μοῖς ἢ ἕλεσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἰσχυρότερον εὑρέϑη τῆς Ῥωμαίων 

, y 2 , - ΄ M n: 

τύχης, δύο δ᾽ ἐγκαϑήμενα τῇ πόλει τάγματα τὴν βαϑεῖαν “4Ἴγυπτον 
cr - TA ) , €T 3 

ἅμα τῇ Moxsüóvov εὐγενείᾳ χαλινοῖ. τίνας ovv émi τὸν στόλεμον 
- 2 nm, , M - 

ἐχ τῆς ἀοιχήτου τταραλήψεσϑε συμμάχους; οἱ μὲν γὰρ éni τῆς οἴχου- 
, ς T , c 32 ΄ "n 

μένης σιάντες εἰσὶν Ῥωμαῖοι, εἰ μή vig ὑπὲρ Εὐφράτην ἐχτείνει τὰς 
PR NIU - c AN 

ἐλπίδας καὶ τοὺς £x τῆς ““διαβηνῆς ὁμοφύλους οἴεται πιροσαμυνεῖν, 
ς 3 ΒΥ Ν ἌΣ ἣν » , , , 

oí δ᾽ οὔτε δι᾿ αἰτίαν ἄλογον τηλιχούτῳ ττολέμῳ συνεμτιλέξουσιν 

PAMLVRCLatHegesippus Il 9 p. 141. 143. 

1 xol] om. PAL suppl. V φορολογοῦνται — 15 ἔξωϑεν om. R, pro 
quo collatus est Lips 2 ἑτοίμους] deuotissime Lat 4 δεῖ] δὴ 1." 5 ἐπι- 
δειχνύναι M. ὑποδεικνύειν VOLips ὑποδειχνύειν τὴν óouatov tr. VOLips 
παρὸν] cum eam possitis — diligenter inspicere Lat 6 ἥτις — τῆς om. € 
μέχρι man. 1 VLips — 7 ὅρμος] ὅμοροσ (litt. uogo i. ras. 3 litt. Lips) VOLips 
Lat 8 πενταχοσίαισ, i. marg. yg ἑπταχοσίαισ V ἀνθϑρώπουσ O 9 og — 
10 τεχμήρασϑαι] tamen uectigalia, quorum magnitudinem de censu singulorum 
capitum aestimare licet, deuotissime pendens Lat τῆσ, ἢ i. ras. m. 2 Lips 

vOv εἰσφορᾶς] συνεισφορᾶσ P εἰσφορῶν V 11 χένδρον M — gAs&avóguav, 
«v finale i. ras. 1 litt. m. 2 V 12 δὲ] δὲ xa AVRC 18 δὲ οὐκ VOLips 
tov δὲ) xal τοῦ - - L τὸν δὲ vov VCLips ἐνιαυσίου VCLips 14 ὑμῖν 1, 

παρέχει -Υ̓ 15 τεσσάρων] ὃ PAC! δὼν C? τετείχισται, αἱ d. ras. À 
16 ἢ (ante δυσβάτοις) om. P — «- λιμένοισ Υ 11 ἕλεσιν, e ante g i, ras. 2 litt. 

τη. 2 Ο  o)v,vs.L ἐσχυρώτερον ἃ 18:05 LV 20 πρφοσλήψασϑε, 
& finale i. ras. m. 2 V 21 ἐχτείνη PAR ἐχτείνηι V 22 προσαμυνεῖν) 
Niese προσαμύνειν VRC ἐπαμύνειν PAML adiuturos Lat 23 δὲ VRC 
οὔτε! ὅτε L! ιν, 1 ΤΕ. m2! συμπλέξουσιν LVRC 

Qt 
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€ , »! - ς , , , 

ἑαυτοὺς, ovve βουλευσαμένοις χαχῶς ὁ Πάρϑος ἐπιτρέιμει" σερόνοια 
" 2 - €- , 2 , , , , 

γὰρ αὑτῷ τῆς πρὸς Ῥωμαίους éxeyetolac, xol mapoflatvew οἰήσεται 
' , , - c ) JAN € ^4 ' 5 

τὰς σπογδάς, ἂν τις τῶν vir αὐτὸν ἐπὶ Ῥωμαίους tr. λοιτεὸν ovv 
» - , , JUAN - 

ἐπεὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ συμμαχίαν καταφευχτέον. ἀλλὰ χαὶ τοῦτο σαρὰ 
ς , " , , Ἢ Wa ; ' Q. “- Η Εν P. Eh , " € , 

Ρωμαίοις τέταχται" δίχα γὰρ ϑεοῦ συστῆναι τηλιχαύτην ἡγεμονίαν 
ΝΥ , ν᾽ ς € " ^ - , » b] ^ 

ἀδύνατον. σχέψασϑε Ó ὡς ὑμῖν τὸ τῆς ϑρησχείας ἄχρατον, εἰ xai 
3) , ^ , Ὁ Y , * ^ 2 [4] -—^ ^ 

χερὸς εὐχειρώτους πολεμοίητε, δυσδιοίχητον, xol δι᾿ ἃ μᾶλλον τὸν 
EID eS , “2 ) P ἢ ) 

ϑεὸν ἐλυυίζετε σύμμαχον, ταῦτ᾽ ἀναγχαζόμενοι τιαραβαίνειν aoc 
στρέμψιετε. τηροῦντές ye μὴν τὰ τῶν ἑβδομάδων ἔϑη χαὶ τιρὸς μηδε- 

, ΥΩ , , € (2 , , 

μίαν zoaà&w χινούμενοι ῥᾳδίως ἁλώσεσϑε, χαϑάνγιερ οἱ τιρόγογοι 
, , ^^ ^ € , 3 , ev 

Πομπηίῳ ταύτας μάλιστα τὰς ἡμέρας ἐνεργοὺς ποιησαμένῳ τῆς 
΄ Y » , í , 

γολιορχίας, ἐν αἷς ἤργουν οἱ ττολιορχούμεγοι" τεαραβαίνοντες δὲ ἐν 
» ^, , , ) 3.9 € c ^ , 

τῷ πολέμῳ τὸν ττάτριον νόμον ovx oiÓ ὑττὲρ ὅτου λοιττὸν στοιή- 
2 - Y ^ c - ' c / 

σεσϑὲ τὸν ἀαγῶνα᾽ σπουδὴ γὰρ ὑμῖν μία τὸ μὴ τῶν σιατρίων τι 
- - ^ 3 , ^ € πα ^ * 57 € 

χαταλῦσαι. πῶς δὲ ἐπιχαλέσεσϑε τὸ ϑεῖον σπτρὸς τὴν ἄμυναν οἱ 
, , ^ 2 * , 2 - . 

ztapeBavreg ἑχουσίως τὴν εἰς αὐτὸ ϑερατιείαν; ἐπταναιροῦνται δὲ 
2^ "n , SA) , c 

ἕχαστοι τιόλεμον ἢ ϑείᾳ τεετοιϑότες v, ἀνϑρωπίνῃ βοηϑείᾳ" ὅταν 
Y ^ 3 P] ἢ ^ ^ 2 , 

δὲ τὴν παρ ἀμφοῖν τὸ εἰχὸς αὐτοχότιτῃ, φανερὰν ἅλωσιν οἱ τιολε- 
- - , ^ , A € - d , 

μοῦντες αἱροῦνται. τί δὴ κωλυει ταῖς ἑαυτῶν χερσὶν διαχρήσασϑαι 

τέχνα xal γυναῖχας xai τὴν πτεριχαλλεστάτην πεατρίδα ταύτην χατα- 
/c d ,ὕ e ^ ct , τ" S PULS PIA Y A A 

φλέξαι; μανέντες γὰρ οὕτως τό ys τῆς ἡττῆς ὄνειδος χερδήσετε. 

PAMLVRC LatHegesippus II 9 p. 144. 

1 βουλευσαμένοισ, o finale suppl. Α βουλευσαμένουσ VR βουλευσαμένοσ O 

2 ἐχχεχειρίασ ΒΞ — 3 ἀν] xav LI'VRC 07] ἠιει PAVR εἴη L! — 4 τοῦ] ἐκ 
vov VRC ϑείου Destinon ὃ zyeuovíav] πόλιν (i. marg. yo zysuovia V) VR 
6 δὲ (s. O) VRC 1 πολεμώητε MLVR πολεμοίητε, oi i. ras. 2 litt. m. 2C 
δυσδιοίητον Ὁ καὶ — 8 ἀποστρέψετε! atque eadem transgrediendo offendatis 
deum, per quae eum auciliaturum putatis Lat μᾶλλον] μάλιστα VRC 8 ταῦτα 

VRC ἀποστρέφετε VRO 9 ye μὴν] μέν γε VRC 10 ἁλώσεσϑαι ἃ 
ἀλώσεσϑε, tfinalei ras. V 12 εἴργουν C! παραβαίνοντεσ, τεσ suppl. m.2 R 
δ᾽1, 18 πατρῶον C οἶδα VRC — 0vov] 0 τὸ L! o? τὸ L? ποιήσασϑε A 
14 éygve V — yàg) siquidem nunc Lat τὸ] vov Ὁ πατρώων PAL 
15 δ᾽ L ἐπιχάλεσϑε P ἐπιχαλέσησϑε C πρὸς] εἰσ VROC τὴν ἷ. 

ras.| (eras. 9ε) A ἄμυναν — 16 ϑε[(ράπειαν) i. marg. suppl. (litt. vo/cc 
recisae) A — 16 παραβάντες] παραβαίνοντεσ (τεσ suppl. m. 2 C) VRO. 17 ἢ 
(ante ϑείᾳ) euan. P ἀνϑρωπεία RV? ὅταν — 18 ἀποχόπτῃ] cum 
wero utroque hoc, quantum ad ipsam perlinet consequentiam,  deseruntur 

Lat 18 sixóc] νεῖχοσ RC! ἀποχόπτῃ φανερὰν] ἀποχόπτη vevo&v R 
ἀποχόπτει νευρὰν φανερὰν C 19 αἱροῦνται, αι à. ras. V δὴ] δὲ MVR 
δαὶ C κωλύειν PAL 20 περικαλεστάτην RiC! 21 οἴτω VRC 
ἡττὴης om. C 
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, 5 / ΄ cr 27 3 er ^ , " 

καλόν, ὦ φίλοι, καλόν, ἕως ἔτι ἐν ὁρμῳ τὸ σχάφος τιροσχέτστεσϑαι 
* Lb e 2 , ΄ 2 

τὸν μέλλοντα χειμῶνα μηδ εἰς μέσας τὰς ϑυέλλας ἀπολουμένους 
2 - L 2 ἐν Ej ἣν 
ἀναχϑῆγαι" τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ἀδήλων ἐπιπεσοῦσιν δεινοῖς τὸ γοῦν 
) - / c 2 2 , 2 ΄ γε , E 

ἐλεεῖσϑαι τυδρίεστιν, ὁ δ᾽ εἰς πρόδηλον ἀττώλειαν ὅρμῆσας καὶ ztQoo- 
, ' 2 , € , * , 

ονξιδίζεται. τελὴν εἰ μή τις ὑπολαμβάνει xarà συνϑήχας πστολε- 
, € , € - 2 2 3 

μῆσειν xai Ῥωμαίους χρατήσαντας ὑμῶν μετριάσειν, ἀλλ᾽ ovx elc 
ς LAN - , - C ?^ 

ὑπόδειγμα τῶν ἄλλων ἐθνῶν χαταφλέξειν μὲν τὴν ἱερὰν zóAw, ἀναι- 
, - - - E 5 - 

ρήσειν δὲ ττᾶν ὑμῶν τὸ φῦλον" οὐδὲ γὰρ περιλειφϑέντες φυγῆς εὑ- 
L , , Y , ὃν 

ρήσετε τόττον ἁτιάντων ἐχόντων Ῥωμαίους δεστιότας ἢ δεδοικότων 
ἐπ ς ^ , ) - 3 , , 2 ^ ^ - Χ ν 

σχεῖν. 0 δὲ χίνδυνος ov τῶν év9aÓc μόνον, ἀλλὰ xai τῶν κατὰ τὰς 
» 2 ^ » - - 

ἄλλας κατοιχούντων στόλεις" ov γὰρ ἔστιν ἐπὶ τῆς οἰχουμένης δῆμος 
Ὁ ^ - Cs , , « € - 

ὁ μὴ μοῖραν ἡμετέραν ἔχων. οὖς ἅπαντας στολεμησάντων ὑμῶν 
, ^ 3 J , Pj Y - 

κατασφαάξουσιν οἱ διάφοροι, xai δι ὀλίγων ἀνδρῶν χαχοβουλίαν 
Ὁ E L 3 WYNCS - , - 

z:&0« τελησϑήσεται πόλις Iovóat«oU φόνου. χαὶ συγγνώμη μὲν τοῖς 
- , N - , ἐς cr 

τοῦτο πράξασιν" cv δὲ μὴ πραχϑῇ, λογίσασθε, πῶς πρὸς οὕτω 
΄ cr S 9 ΄ 2 ΄ 2 35 c - 3 

φιλανϑρώττους oztÀa κινεῖν ἀνόσιον. εἰσελϑέτω δ᾽ οἶχτος ὑμᾶς el 
- 3 - 

χαὶ μὴ τέχνων xal γυναιχῶν, ἀλλὰ τῆς ye μητροπόλεως ταύτης xol 
vOY ἱερῶν σπιεριβόλων. φείσασϑε τοῦ ἱεροῦ xal τὸν ναὸν ἑαυτοῖς 

- € , » . 2 - 

μετὰ τῶν ἁγίων τηρήσατε" ἀφέξονται γὰρ οὐχέει Ῥωμαῖοι τούτων 
, € ) D 

χρατησαντξς, (Y φεισάμενοι ττρότερον ἠχαρίστηνται. μαρτύρομαι 
Y EMEN Ἐν ᾿ Ὁ ) , - - δὲ ἐγὼ μὲν ὑμῶν τὰ ayi xal τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ ϑεοῦ xal 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 9 p. 145. 
1 £u] ὅτε VRC adhuc Lat περισχέπτεσϑαι P fort. recte — 2 μηδ᾽ — 

3 ἀναχϑῆναι] et non eo tempore, quo in medias rueris procellas, nequiquam trepi- 

dare Lat μηδὲ VRC ante τὰς ras. 2—3 litt. A ἀπολουμένους] ἀπολλυμέ- 
γουσ L ἀπὸ λιμένοσ MV:!RC 3 ἐμπεσοῦσι M fort. recte; nam τοῖς masculini 

generis est nec cum δεινοῖς coniungendum 4 δὲ VRC προσονει- δίζεται P 

ὃ πλὴν — 10 σχεῖν infra u. 14 post φόνου ponenda esse putat Destinon ὑπο- 
λαμβάνη PL' 8 περιληφϑέντεσ 1,1 qui superfueritis armis Lat 9 δεδοι- 

, ο ^ » . 

χότασ VR 10 μόνων L'R uovov V κατὰ S.P 11 ἄλλας i. marg. 
suppl. L πόλεισ κατοιχούντων tr. MLVRC πόλεις om. P 12 ὑμε- 
τέραν CLat ὑμῶν] ὑμῶν ἕνεχα RC 18 ἀνδρῶν χαὶ χκαχοβουλίαν A. 
14 πληρωϑήσεται AMLVRC xal συγγνώμη — 16 ἀνόσιον] manet autem 
uenia eos, qui talia patrauerunt, quod si nimirum uestro uitio congregati 
eadem exsequi supersederint, considerate quam impium sit Lat, qui de suo quae- 
dam addidisse uid. συγνώμη R. συγγνώμη- € 15 λογίσασϑαι ΑΥ̓ΤΟ! 
πῶς i. marg. suppl. m. 2. 10 ἀνόσιον] ὅσιον Niese ὁὲ AVRC 17 xai 
μὴ] μὴ καὶ LRC μὴ V τῆς] τίσ Μ γε om. R. καὶ τῶν --- 19 τηρήσατε] 
parcite sacris moenibus, parcite uenerabilibus aedibus (adytis codd. alii) templum- 
que uobis et sanctorum sancta seruate Lat 18 rov] δὲ vov MV »«ov] 

νόμον VC — 19 τηρήσατε, τηρή i. ras. Βα τοῦτον V! — 21 ὑμῶν om. L 
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κατρίδα τὴν κοινήν, ὡς οὐδὲν τῶν σωτηρίων ὑμῖν χαϑυφηχάμην, 

ὑμεῖς δὲ βουλευσάμενοι μὲν τὰ δέοντα χοινὴν σὺν ἐμοὶ τὴν εἰρήνην 
ἕξετε, τυροαχϑέντες δὲ τοῖς ϑυμοῖς χωρὶς ἐμοῦ κινδυνεύσετε."“ 

9. Τοσαῦτα εἰτεὼν ἐπεδάχρυσέν τε μετὰ τῆς ἀδελφῆς καὶ τεολὺ 
τῆς δρμῆς αὐτῶν ἔπαυσεν τοῖς δαχρύοις. ἀνεβόων δὲ οὐ Ῥωμαίοις, 
ἀλλὰ Φλώρῳ δι᾿ ἃ πειιόνϑασιν ττολεμεῖν. τιρὸς τοῦτο βασιλεὺς 
᾿“γρίστας ,,ἀλλὰ τὰ ἔργα, ἔφη, Ῥωμαίοις ἤδη πολεμούντων ἐστίν" 
οὔτε γὰρ Καίσαρι δεδώκατε τὸν φόρον καὶ τὰς στοὰς ἀτιεχόψατε 
τῆς ᾿ΑἸνεωνίας. ἀτιοσχευάσαισϑε δ᾽ ἂν τὴν αἰτίαν τῆς ἀποστά- 

σεως, εἶ ταύτας τὲ συνάψετε ττάλιν xol τελέσετε τὴν εἰσφοράν" οὐ 

γὰρ δή γε Φλώρου τὸ φρούριόν ἐστιν ἢ Φλώρῳ τὰ χρήματα δώσετε." 

XVII. 1. Τούτοις ὃ δῆμος ἐτιείϑετο, καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως 
τῆς τὲ Βερνίχης ἀναβάντες εἰς τὸ ἱερὸν χατήρξαντο τῆς τῶν στοῶν 
δομήσεως, εἰς δὲ τὰς χώμας ot τε ἄρχοντες καὶ βουλευταὶ μερισ- 
ϑέντες τοὺς φύρους συνέλεγον. ταχέως δὲ τὰ τεσσαράχοντα τάλαντα, 

τοσοῦτον γὰρ ἔλειτιεν, ἡϑροίσϑη. xci τοῦ μὲν πολέμου τότε οὕτω 
τὴν ἀτιειλὴν κατεῖχεν ᾿“γρίπιπτας, cvOig δὲ ἐπειρᾶτο τιείϑειν τὸ 
χιλῆϑος ὑπαχούειν Φλώρῳ, μέχρις ἀντ᾽ αὐτοῦ πέμψει Καῖσαρ 
διάδοχον" πιρὸς ὃ παροξυνϑέντες ἐβλασφήμουν εἰς τὸν βασιλέα xal 
τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξεχήρυσσον, ἐτόλμων δέ τινες τῶν στασιαστῶν 

xci λέϑους ἐπ᾿ αὐτὸν βάλλειν. ὃ δὲ βασιλεὺς ἰδὼν τὴν δρμὴν ἤδη 
τῶν νεωτεριζόντων ἀκατάσχετον xol χαλεπήνας ἐφ᾽ οἷς τυροτεεξίη- 
λάχισται, τοὺς μὲν ἄρχοντας αὐτῶν ἅμα τοῖς δυνατοῖς ἔπτεμτεε πρὸς 

PAMLVRC Lat Hegesippus 11 9 p. 146. 

1 ὑμῶν PA 2 uiv om. M xowi VRC 3 δὲ euan. P toic] 

voi O κινδυνεύετε CO. — A i. marg. x9' C πολὺ] vo πολὺ VRC 5 δά- 
χρυσιν VRC i marg. x9' V 6 ταῦτα MVRC quos Lat ὃ βασιλεὺσ 
MVRC  "7Zoya,oyi.ras.A ἔφη ο!. Μ  7ógom.LOLat 8 γὰρ τῶ χαίσαρι 
VRC ϑθτῆς ᾿Αντωνίας] vào ἀντωνίασ PAL antonianas Lat ἀποσχευάσαισϑεϊ 

Dindorf ἀπεσχευάσασϑε PAL! ἀποσχευάσασϑε," ἀποσχευάσεσϑε M. ἀποσκευά- 

σασϑε, 9s ex ϑαι corr.V ἜΣ ΟΣ 9s ex ϑαι corr. C sopietis Lat 10 ταύτας] 

LVRCLat ταῦτα PAM v8 8. A. συνάψητε VR. 11 δὴ] zóg VRC 138 beronice 
Heg 14 δωμήσεωσ L' καὶ oí βουλευταὶ MVRC 10 τοσοῦτο L! ἔλιπεν 
PAMLC  17:c»dànm&AQvovtotr.VRO χατεῖχεν] χατέλιπεν L κατέστειλενΥ ΒῸ 
compescuit Lat 18 μέχρις] ἀχρισ V ἄχρισ ἂν RO πέμψη PALVRO 
19 πρὸς ὃ παροξυνϑέντες) PAMLLat προσπαροξυνϑέντεσ δὲ VRC 20 «v- 
tOv C 21 xoi) om. AL etiam Lat ἰδὼν om. VRC ἠδη om. VRCLat 
22 dzevüoystov δρῶν x«i VRC χαλεπήνας] conquerentem Lat tamquam 
χαλεπήνασαν legisset προπεπηλάκιστο MLVRC 23 αὐτῶν] om. V post 

δυνατοῖς tr. RC ἔπεμπε] ἀπέπεμψε 1, 
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- - , 2 ἊΝ Σ 2 - 

Φλῶρον εἰς Καισάρειαν, ἵν ἐχεῖνος ἐξ αὐτῶν αττοδείξῃ τοὺς τὴν 
, , 5 » 

χώραν φορολογήσοντας, αὐτὸς δὲ ἀνεχώρησεν eig τὴν βασιλείαν. 
2 , - , 

2. Kàv τούτῳ τινὲς τῶν μάλιστα κινούντων τὸν ττόλεμον συνελ- 
f? Cy. , ΄ 

ϑόντες ὥρμησαν ixi φρούριόν τι χαλούμενον ἤϊασαδαν, καὶ κατα- 
^ , 9 * , , D λαβόντες αὐτὸ λάϑρα τοὺς uiv Ῥωμαίων φρουροὺς ἀπέσφαξαν, 
c , 2 2 , P] " cr MN ^ ^ ^ (c SN 2 , 

ἑτέρους δ᾽ ἐγχατέστησαν ἰδίους. cua δὲ xoi χατὰ τὸ ἱερὸν Ἐλεά- 
p» ' 2 , — r2 , T 
ζαρος υἱὸς -dvavía τοῦ ἀρχιερέως, νεανίας ϑρασύτατος, στρατηγῶν 

, ^ , - 2 , 

τότε τοὺς κατὰ τὴν λατρείαν λειτουργοῦντας ἀνατιείϑει μηδενὸς 
354 n - » "s "n X - ) o - ^ 

ἀλλοτρίου δῶρον ἢ ϑυσίαν τιροσδέχεσϑαι. τοῖτο ὃ ἣν τοῦ πρὸς 
ς , ͵ , ze N N CHEN , , , 
Ρωμαίους πολέμου χαταβολή᾽ τὴν γὰρ ὑπὲρ τούτων ϑυσίαν Καί- 

2 - b] - 

σαρος ἀτιέρριιμαν. χαὶ πτολλὰ τῶν ve agyiegéov xol vov γνωρίμων 
΄ eA € € € 

παραχαλούντων μὴ τταραλιτιεῖν τὸ ὑπτὲρ vOv ἡγεμόνων ἔϑος οὐχ 
ἐνέδοσαν, ττολὺ uiv xal τῷ σφετέρῳ σιλήϑει τεεποιϑότες, καὶ γὰρ 

' 3 - tr 7 ^^ 2 ) 

τὸ ἀχμαιότατον τῶν νεωτεριζόντων συνήργξδι, μάλιστα ὃ αφο- 
- 7 , - 

ρῶντες eig τὸν Ἐλεάζαρον στρατηγοῦντα. 
^ , - ^ "S 2) - 3 ^ 

3. Συνελϑόντες γοῦν οἱ δυνατοὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν εἰς ταυτὸ καὶ 
3 - c » Ὁ , , YS 

τοῖς τῶν Φαρισαίων γνωρίμοις ὡς ἐπι ἀνηχέστοις ἤδη συμφοραῖς 
- Ch - Fi ) » - 

ἐβουλεύοντο zvegl τῶν ὁλων᾽ xol δόξαν ἀπτοπειραϑῆναι τῶν ova- 
- ^ - - ^^ 2 n ' - c 

σιαστῶν λόγοις ztQÓ τῆς χαλχῆς τούλης ἀϑροίζουσι τὸν δῆμον, ἡτις 
5 0 ET) Y - , 2 ' , - 

5» τοῦ ἔνδον ἱεροῦ τετραμμένη πιρὸς ἀνατολὰς ἡλίου. καὶ πρῶτον 
γ - 45 Ν Χ ΄ -" 2 , , 

αὐτῶν πολλὰ πρὸς τὴν τόλμαν τῆς ἀποστάσεως χαλεπήγαντες xal 

τὸ τηλικοῦτον ἐειισείειν τῇ πατρίδι πόλεμον, ieu τὸ τῆς σπερο- 
φάσεως ἄλογον διήλεγχον, φάμενοι τοὺς μὲν τερογόγους αὐτῶν κεχοσ- 

PAMLVRCLat Hegesippus 11 9 p. 146. 

17v VRC ἐχείνουσ, 2 φορολογήσαντασ PAC δ᾽], ὃ συνεπελϑόν- 
τεσ C congregati Lat 40gugoev ἃ καλούμενον Μασάδαν] καλού] μασάδαν M 
masada (accus. Heg ὅ αὐτὸ] αὐτῶι V — óoualov, ov ex ovo corr. Ὁ 6 δὲ 
χατέστησαν VRC ἀὠδίους] ἰουδαίουσ O* — eleazarus quidam Lat 1 ἀνανίου M; 

cf. infra ἃ 566 τοῦ om. 1, i.marg. A VC 9 ἀλλοτρίου] ἀλλοφύλου LVRC et 
i marg. M  ó$ VRC 10 zal χκαίσαροσ PAML 11 ἀπέρριψεν V!Lat 

ve om. M τῶν (ante γνωρίμων) om. M 18 ἐνέδοσαν, α i.ras. ex e corr. A 

μὲν] μᾶλλον PAM quidem Lat 14 δὲ LVRC 15 στρατηγοῦντα] qui per 
idem tempus, ut. dicimus, princeps erat Lat 16 γοῦν] οὖν VRC ἀρχιε- 

ρεῦσιν εἰς ταὐτὸ] ἀρχιερεῦσι συνίσταντο VR. εἰσ vo αὐτὸ 1, εἰσ ταῖτο - C 

xal τοῖς τῶν Φαρισαίων γνωρίμοις] PAMLLat za? τῶν φαρισαίων οἱ γνώριμοι 

γῈΟ 11ὦὡς ἐπ᾽ — 19 πρὸ] et uidentes quam grauibus malis pergerent subigere 

ciuitatem , decreuerunt seditiosorum animos experiri et ante Lat 19 περὶ 

τῶν ὅλων ante πρὸ iterata deleuit C πύλης] στήλησ ut uid. L'! 20 post 
τετραμμένη expunctum ug V ἀνατολὴν VRC ortum Lat πρῷτον V 
22 τὸ- A τὸν PL τηλικοῦτον) (am breuiter Lat ἐπισείσειν (c in zu i. ras. 

2 litt. V) VRC πατρίδη V τὸ ex τῇ corr. M τῆσ προφάσεωσ tO 

ἄλογον tr. VRC 
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* - 45 , * Hor ^ N 

μηχέναι τὸν vaOv £x τῶν ἀλλοφύλων τὸ πλέον ἀεὶ τιροσδεχο- 
/ 2 ' - ti € Y , 3) , 2) 

μένους τὰς x0 τῶν ἔξωϑεν ἐϑνῶν δωρεάς, xol ov μόνον ov 
. ; E - ' , " E ' 
διαχεχωλυχέναι ϑυσίας τινῶν, τοῦτο uiv yag ἀσεβέστατον, ἀλλὰ 

' , , - 5] 

xci τὰ βλεπόμενα xai τὰ σιαραμένοντα τοσοῦτον χρόνον acva- 
΄ - - , γ ' SN - pt 

ϑήματα τιερὶ τῷ ἱερῷ χαϑιδρυχέναι. αὐτοὺς δὲ νῦν ἐρεϑίζοντας và 
ς , Ὁ ΄ ' ? 2 ^,^ 

Ῥωμαίων ὅτιλα xal μνηστευομένους τὸν ατἋ᾽ ἐχείνων ττόλεμον χαινο- 
τομεῖν ϑρησχείαν ξένην xal μετὰ τοῦ χινδύνου χαται"ηφίσασϑαι τῆς 

, P , b] ^ , 3 Y , » Q 3S"ava f 

γυύλεως ἀσέβειαν, eb τταρὰ μόνοις Ιουδαίοις ovre ϑύσει τις αλλο- 
, , ὃν Y - 

vQLOG οὔτε τιροσχυγήσει. χαν μὲν ἐπὶ ἰδιώτου τις ἑνὸς τοῦτον εἰσ- 
, ^ , b -- € t- 3 , ^ 

φέρῃ τὸν νόμον, ἀγαναχτεῖν ὡς ὁριζομένης ἀττανϑρωπιίας, ττεριορᾶν 
ΝΣ {φ{Ὶ zs . rer , d , , 

δ᾽ oce Ῥωμαῖοι χαὶ ὃ Καῖσαρ ἔχσττονδος γίνεται. δεδοιχέναι μέντοι, 
^ M € ^ 3 , 2 , - 0 / ' ^ 

μὴ τὰς ὑττὲρ ἐχείνων ἀττορρέψαντες ϑυσίας χωλυϑῶσι ϑύειν xol τὰς 
ς - , , - € , € f^ 

ὑττὲρ ἑαυτῶν γένηταί ve ἔχσπονδος τῆς ἡγεμονίας ἡ πόλις, εἰ μὴ 
, , 3 ^ , i ^ - 

ταχέως σωφρονήσαντες ἀποδώσουσιν τὰς ϑυσίας xal τιρὶν ἐξελϑεῖν 
2) 3 € €; n ^ , y , ^ cr 

ἐφ᾿ ovc ὑβρίχασιν τὴν φήμην διορϑώσονται τὴν vBorr. 
- , - ^ 2 , A 

4. μα ταῦτα λέγοντες “ταρῆγον τοὺς 6uzeíoovg τῶν πατρίων 
- ΄ c ' ' - 34 

ἱερεῖς ἀφηγουμένους, ὅτι zt&vvec οἱ πρόγονοι τὰς πταρὰ τῶν GÀÀO- 
- 3j νι», es DON - , 

γενῶν ϑυσίας αττεδέχοντο. τιροσεῖχεν δὲ οὐδεὶς τῶν νεωτεριζόντων. 
) ^ 3 2) , o / 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τιροσίεσαν oi λῃστριχοὶ xol τὴν τοῦ ττολέμου καταβολὴν 
γ , Y D , !v 
ἐνσχευαζόμεγοι. συνιδόντες ovv οἱ δυνατοὶ τήν ve στάσιν ἤδη Óvo- 

, (MD 2i m 5 2 c ; 
χαϑαίρετον v; αὐτῶν οὖσαν xol τὸν «zo Ῥωμαίων χίνδυνον ἐτοὶ 

PAMLVRC LatHegesippus II 10 p. 147. 

1 τῶν] τῶν ἀναϑημάτων τῶν VO 2 ov (post μόνον) om. L!. 3 &ezexo- 

Avxéveu] διαχεχρικέναι VRC. — uiv om. C 4 τὰ (ante παραμένοντα) damnat 
Destinon τὸν τοσοῦτον χρόνον RC τῶν τοσούτων χρόνων V ad praesens 

usque tempus Lat 5 αὐτὸσ € 7 τῆς πόλεως om. C 8 παρὰ] 
praeter Lat ἰουδαίουσ V θύσει] ϑυσία 1, 9 οὔ: ἘὦὃῬ προσχύ- 
γνησισ L εἰσ τ 1] ρη P εἰσφέρει ALC et ut uid. V' 10 ἀγαναχτεῖν — 
11 γίνεται] (s — lea ferretur,) posset nimirum iure nos inhumanitatis arguere; 

nunc autem despiciuntur romani et iudicatur caesar profanus Lat 

&nav9goom***|P 11 δὲ VRC ἔχσπονδοι γίνονται  V!C ἔχσπον- 
δοσ γίνονται V? post γίνεται aliquid excidisse uid. μέντοι μέν- 
τοιγε 1, 12 χωλυϑῶισι V! 18 ἡ πόλισ τῆσ ἡγεμονίασ tr. V 14 σωφρο- 
γίσαντεσ L ἀποδώσωσι VR. 189 οὗς] oio A διορϑώσωνται L διορ- 
ϑώσονται τὴν ὕβριν om. Lat 11 ἀφηγουμένους] narraturos Lat παρὰ] 
ἀπὸ VRC 18 ἀπεδέχοντο] ἐδέξαντο V προσεῖχεν — 20 ἐνσχευαζόμενο! 

obstrepebant ad seditionem parati, ne ministri quidem sese audebant tantae 
discordantium inserere contentioni Heg 19 προσίεσα»] προσήεσαν ΜΙ pro- 
cedebant Lat Agotguxol] λειτουργοὶ L'VRC Lat Heg et i. marg. M καὶ 

om. MVRC χαταβολὴν] μεταβολὴν VRO materiam Lat 20 i. marg. à« 
VC σσυνιδόντεσ, ( corr. ex εἰ C συνειδότεσ VR 21 ὑπ᾽ om. L τὸν] 
τῶν ÀÁ ἀπὸ τῶν ῥωμαίων R 
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πρώτους αὐτοὺς ἀφιξόμενον ἀτιεσχευάζοντο τὰς αἰτίας, καὶ πρέσβεις 
οὺς μὲν πρὸς Φλῶρον ἔστεμστον, ὧν ἦρχεν υἱὸς ᾿Ανανίου Σίμων, otc 
δὲ πρὸς ᾿ΖἸγρίπτεταν, ἐν οἷς ἦσαν ἐπίσημοι Σαῦλός τε xal ᾿Αντίπας 
χαὶ Koorofogog προσήκοντες τῷ βασιλεῖ χατὰ γένος. ἐδέοντο δὲ 

ἀμφοτέρων ἀναβῆναι μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν πόλιν xal πρὶν γενέσϑαι 
δυσχαϑαίρετον ἐπικόψαι τὴν στάσιν. Φλώρῳ μὲν οὖν δεινὸν 
εὐαγγέλιον ἣν, xal πιροηρημένος ἐξάπτειν τὸν πόλεμον οὐδὲν ἀτεε- 
χρίνατο τοῖς τιρεσβευταῖς᾽ “Ἵγρίσυστας δὲ χηδόμενος ἐπίσης τῶν τὲ 
ἀφισταμένων xai πρὸς otc ὃ πόλεμος ἠγείρετο, βουλόμενός ve Pu- 
μαίοις μὲν Ιουδαίους σώζεσϑαι, Ἰουδαίοις δὲ τὸ ἱερὸν xol τὴν μητρό- 

πολιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἑαυτῷ λυσιτελήσειν τὴν ταραχὴν ἐπιστάμενος, 
ἔπτεμστεν τοὺς ἐπταμυνοῦντας τῷ δήμῳ δισχιλίους izzeic, Αὐρανίτας 
τὲ χαὶ Βαταγαίους xoi Τραχωγίτας, ὑττὸ Ζαρείῳ μὲν ἱτιτεάρχῃ, στρα- 
τηγῷ δὲ τῷ ἸΙαχίμου Φιλίστεῳ. 

ὅ. Τούτοις ϑαρσήσαντες οἱ δυνατοὶ σὺν τοῖς ἀρχιερεῦσιν χαὶ 

γᾶν ὅσον τοῦ maj dove εἰρήγην ἠγάπα τὴν ἄνω καταλαμβάνονται 
τὐόλιν" τῆς χάτω γὰρ τὸ στασιάζον € ἐκράτει χαὶ τοῦ ἱεροῦ. χερμάσιν 
μὲν οὖν χαὶ τοῖς SRUHDACIS ἀδιαλείτστως ἐχρῶντο, xai συνεχεῖς ἤσαν 
βελῶν ἀφέσεις ἐξ ἑχατέρων τῶν χλιμάτων" ἔστιν δ᾽ ὕτε xol χατὰ 

λόχους ἐκτρέχοντες συστάδην ἐμάχοντο, τόλμαις μὲν οἵ στασιασταὶ 
χιυροέχοντες, ἐμττηειρίᾳ δὲ οἱ βασιλικοί. καὶ τούτοις μὲν ἣν ἀγὼν τοῦ 
ἱεροῦ κρατῆσαι μάλιστα χαὶ τοὺς μιαίνοντας τὸν ναὸν ἐξελάσαι, τοῖς 

δὲ σιερὶ τὸν Ἐλεάζαρον στασιασταῖς τιρὸς οἷς ἔσχον xal τὴν ἄνω 

PAMLVRC LatHegesippus II 10 p. 148. 

1 ἀπεσχεύαζονα 2: ἔπεμψαν VRC Ἀνανίου] ἐνναίου L fort. recte ethnei 
Lat; cf. p. 250, 1 3 oia xal ἦσαν R — XaevAoc] MC et i. marg. V σχύλλόσ 
PAL! cav4A00 L? σχύλόο V σχύλόσ R et i. marg. M scylus aut cylus LatHeg; 
Σάουλος infra $ 556 et Ant. Iud. XX 214, ubi meliores testes Σαλοῦος tra- 
dunt 4 χωστύόβαροσ LVR 5 ἀμφοτετέρων € 6 δεινὸν] τὸ δεινὸν C 
τοῦτο δεινὸν MVR malum istud quasi Lat δεινὸν ἐχεῖνο Destinon T προ- 
ειρημένοσ V! οὐδὲ L — 8 éx' logo AC ἐφ᾽ ἴσησ R 9 τε om. L! 
11 οὐδὲ αὐτῶ PALVRC ταραχὴν] τε ἀρχὴν R γε ἀρχὴν i. marg. m. 2 V 
12 ἐπαμυνοῦντας] L ἐπαμύνοντασ PAMVRC δισχιλίους] PALLat τρισχιλίουσ 
MVRCHeg αὐραντάσ VR. [8 xal τραχωνίτασ xol βαταναίουσ tr. P 
δαρίω V ἱππάρχω L'VRC 14 idxluov Α ιαχίμου 1, ἰωαχκίμου € iachi- 
mus Lat 15 τούτοις ϑαρσήσαντες] his ergo uenientibus Lat ϑαρρήσαν- 
veo V 11 τῆσ γὰρ χάτω tr. M χέρμασιν A'L 18 ἐχηβόλοισ PAL 
ἀδιαλήπτωσ  ἀδιαλίπτωσ R! ἐχέχρηντο VRO 19 δὲ VRC χατὰ 
λόχους] ec insidiis Lat 21 προσέχοντεσ V 22 μά -λιστα, eras. uid. 
AE μιαίνοντα V 23 εἶχον LVRC 
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7UÓ ÀLY προσλαβεῖν. ἑπτὰ μὲν οὖν ἡμέραιε συχνὸς ἀμφοτέρων φόνος 

ἐγίνετο, xal ue τοῦ χαταληφϑέντος μέρους εἶχον. 
6. Τῇ δ᾽ ἑξῆς τῆς τῶν ξυλοφορίων ἑορτῆς οἴσης, ἐν ἡ πᾶσιν 

ἔϑος ἣν ἵλην τῷ βωμῷ προσφέρειν, ὕτεως μήτιοτε τροφὴ τῷ πυρὶ 
λεέσεοι, διαμένει γὰρ ἄσβεστον ἀεί, τοὺς μὲν διαφόρους τῆς ϑρησ- 
χείας ἐξέχλεισαν, τῷ δ᾽ ἀσϑενεῖ λαῷ συνεισρυέντας χιολλοὺς τῶν 
σιχαρίων, οὕτως γὰρ ἐχάλουν τοὺς λῃστὰς ἐχοῦταδ ὑχεὸ τοῖς κόλποις 
Ξέφη, προσλαβόντες ϑαρραλεώτερον ἥπτοντο τῆς ἐπιχειρήσεως. ἦτ- 

τῶντο δ᾽ οἱ βασιλιχοὶ τιλήϑει ve xal τόλμῃ, καὶ βιασαμένοις εἶχον 

ἐκ τῆς ἄνω πόλεως. οἱ δὲ ἐπιπεσόντες τήν ve ᾿Ανανίου τοῦ ἀρχιε- 
ρέως οἰχίαν xal τὰ Aygízva xal Βερνίχης ὑττοτειμτιρᾶσιν βασίλεια" 
(9 ἃ τὸ τεῦρ ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα ἔφερον ἀφανίσαι στιεύδοντες τὰ συμ- 
βόλαια τῶν δεδανειχότων χαὶ τὰς εἰστιράξεις ἀποχόψαι τῶν χρεῶν, 
ὅστως αὐτοί ve πιλῆϑος προσλάβωσιν τῶν ὠφεληϑέντων χαὶ μετ᾽ 
ἀδείας τοῖς εὐπόροις ἐπαναστήσωσι τοὺς ἀττόρους. φυγόντων δὲ 

τῶν τιρὸς τῷ γραμματοφυλαχείῳ τὸ σεῦρ ἐνίεσαν. ἐπεὶ δὲ τὰ νεῦρα 
τῆς ττόλεως καταφλέξαντες ul τοὺς ἐχϑροὺς ἐχώρουν, ἔνϑα δὴ τῶν 

δυνατῶν χαὶ τῶν ἀρχιερέων οἱ μὲν εἰς τοὺς ὑπονόμους χαταδύντες 
διελάνϑανον. οἱ δὲ σὺν τοῖς βασιλιχοῖς εἰς τὴν ἀνωτέρω χαταφύ- 

γόντες αὐλὴν ταχέως ἀπέχλεισαν τὰς ϑύρας, σὺν οἷς ᾿ΑἸνανίας ὃ 
ἀρχιερεὺς Ἐζεχίας τὲ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ xol οἱ πρεσβεύσαντες σιρὸς 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 10 p. 148. 

1 συχνοὺσ L! sine aliqua intermissione Heg 2 χαὶ οὐδέτεροι) 

οὐδέτεροι δὲ VRC χαταλειφϑέντοσ MLVRC μέροσῦ εἶχον ex 
corr. Α 3 δὲ RC τῆς om. LVRC περὶ ἑορτῆσ τῶν ξυλοφο- 
ρίων i. marg. V ξυλοφόρων V! 4 ἦν om. LVRC fort. recte 
5 λείποι] λείποιτο (ει ex c corr. C) MVRC διαμένειν PAMLVR perseuerat 

Lat oportebat — perseuerare Heg ἀεὶ δεῖ (et διαμένει») Destinon τοὺς -- 
6 ἐξέχλεισαν] quosdam quidem cura religionis exclusit Lat διαφόρους] ministri 

Heg 6 δὲ VRO 1 σιρικαρίων PM χαισαρ σιχαρίων (καισαρ expunctum) C 

ovto VRC ἔχοντας om. P 8 ϑαραλεώτερον (si. ras.) C ἐπιχει- 
ρήσεως] ἐπιϑέσεωσ VRO 9 δὲ VRC τε 8.0 βιασαμένοις)] βασα- 

γοισ R, om. Lat εἶχον (sic) P ἦχον L! εἶχον, εἰ i. ras. m. 2 V 11 Βερ- 
vixuc| τὰ βερνίχησ RC beronices Heg ὑποπιμπρᾶσιν βασίλεια] βασίλεια 

χατέχαυσαν VRC 13 χαὶ --- 15. ἀπόρους] ne esset unde creditae pecuniae 

ralio pateret. atque omnis ad eos debitorum se iungeret multitudo et ad- 
uersum locupletes quasi metu liberati haberent insurgendi liberam facultatem 

Lat τε om. P 15 ἐπαναστήσουσι VR φευγόντων L 16 τῷ] τὸ 
ΑΥΟ' γραμματοφυλαχίω (Li. ras. V) MLVC énsl— 17 ἐχώρουν] atque 
ia incensis ciuitatis neruis hostibus irrucbant Lat 11 χαταφλέξαντες] PAL! 

κατέφλεξαν ML'VRC 19 χαταφεύγοντεσ VRC φεύγοντες ed. pr. 20 ἀπέχλει- 
σαν, «v ex ev corr. Α ἀπέχλ ε! σαν P ϑύρας] πύλασ VRC 
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’ 3 , ^ 5 - zx 2 

"yoinzav ἦσαν. τότε uiv οὖν τῇ νίχῃ xal τοῖς ἐμπρησϑεῖσιν 
) , 2 , 

ορχεσϑέντες avezvavOQYto. 
v C : PO d 3/159 , ; , e 

df Tj 0 Ἔξῆξ, y eyvexotü exam δ᾽ ἣν “ώου μηνός, ὠρμησαν 
23 ^ , ^ * 2 c ^ c 

ἐπὶ τὴν Ld vvovíav καὶ τοὺς ἐν αὑτῇ φρουροὺς δυσὶν ἡμέραις στολιορ- 
, 2 , t , χήσαντες αὐτούς τε εἷλον xol χατέσφαξαν καὶ τὸ φρούριον ἐνέπρησαν. 

, * b » , 

ἔπειτα μετέβαινον elg τὴν αὐλήν, εἰς ἣν oi βασιλικοὶ xoarépvyov, 
καὶ διανείμαντες σφᾶς αὐτοὺς εἰς τέσσαρα μέρη τῶν τειχῶν ἐπει- 

- - ) »! N 2 ' N 2 M 2 , ' ^ 

ρῶντο. τῶν δ᾽ ἔνδον πρὸς éxÓgoumv uiv οὐδεὶς ἐθάρρει διὰ τὸ 
^x - L ^ , , 

γλῆϑος τῶν ἐφεστώτων, διισταμενοι δὲ érl và ϑωράχια xoi τοὺς 

πύργους ἔβαλλον τοὺς προσιόντας, xal συχνοὶ τῶν λῃστῶν ὑτπτὸ τοῖς 
, , c 

τείχεσιν ἔπιπτον. οὔτε δὲ νυχτὸς οὔτε ἡμέρας διέλειττεν ἢ συμ- 
πὰ c P] * 3 " y 

βολὴ τῶν μὲν στασιαστῶν ἀτταγορεύσειν τοὺς ἔνδον οἰομένων ἐνδείᾳ 
- - » r[ ^ - 

τροφῆς, τῶν δ᾽ ἔνδοϑεν χαμάτῳ τοὺς πολιορχοῦντας. 
-2 , , , 3 , - 

8. Kav τούτῳ Π]αναημός τις, υἱὸς Ιοίδα τοῦ χαλουμένου Γαλι- 
D , € , 3 

λαίου, σοφιστὴς δεινότατος, ὃ xal ἐπὶ Κυρινίου “τοτὲ Ἰουδαίους 
2 cr , c , ' ' , b] ' 
ὀνειδίσας oru. Ῥωμαίοις ὑτιετάσσοντο μετὰ τὸν ϑεόν, ἀναλαβὼν 

* , 2 , Ὁ , Ὑ ^ € , - 

τοὺς γνωρίμους ἀνεχώρησεν εἷς Πασαδαν, ἔνϑα τὴν HowOov τοῦ 
( ῚἼ.,2 ς 2 , - , 
βασιλέως ὁτιλοϑήχην ἀναρρήξας καὶ πρὸς τοῖς δημόταις ἑτέρους 
4 κ "7 , , , τὰ M 
λῃστὰς χαϑοτιλίσας τούτοις τὲ χρώμενος δορυφόροις, οἷα δὴ βασι- 
^" ^ , ς , € * - , 

λεὺς ἐπάνεισιν εἰς Ἱεροσόλυμα xal γενόμενος ἡγεμὼν τῆς στάσεως 
ND, ' ^ r 2 ) 5 2 , Ξ 
διέτασσεν τὴν πολιορχίαν. ἀπορία Ó ἣν ὀργάνων, xal φανερῶς 
ς ΄ ^ Ἂς 2 r4 2 »f ^ , . (c , 

ὑπορύττειν τὸ τεῖχος οὐχ οἷόν ve ἣν ἄνωϑὲν βαλλομένους" vzt0- 
, - , P] , 

γομον δὴ σπτόρρωϑεν ἐφ᾽ ἕνα τῶν ττύργων ὑπτορύξαντες ἀνεχρήμγισαν 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 10 p. 149. 
3 δὲ VRC πεντεχαιδεκάτῃ δεχαάτῃ Petitus δὲ VRC “ὠου] 

augusti Lat Loi 15. dies est 3. Septembris (III non. Sept.) anni Iuliani 
(09 p. Chr.) 6 ot βασιλικοὶ agrippae milites Lat 7 τέσσαρα] τὰ 

σ , Σ c , 
τέσαρα À μέρη, ἡ €x εἰ corr. AV 8 δὲ VRO 9 διἱϊστάμενοι P δι tova- 

n 
usvouL ϑωρακεῖα Dindorf 11 διέλιπεν L! διέλειπεν CO συμβουλὴ C 

12 ἀπαγορεῦσιν Ῥ 13 ó"]s. A δὲ VRC 141. marg. 48 VC μανάϊμόσ 
MLRO μνάϊμοσ V manaimus Lat manaemus Heg υἱὸς Ἰούδα sq.] uide supra 
$ 118 Γαλιλαίου] ἰουδαίου γαλιλαίου (ἰουδαίου expunctum) C 15 σοφι- 
στὴς] PAMLLatHeg ὃσ ἦν σοφιστὴσ VRC σοφιστὴς ἢ» scribendum aut uerba 
ὃ xal -- 16 ϑεόν utpote ex ἃ 118 illata eicienda esse putat Destinon δεινό- 

ς 

τατος] δυνατώτατοσ (o ex o m. 2) € ὃ — 10 ϑεὸν om. Heg ó om. edi- 
tores post Hudsonum praeter Cardwellum χυρηνίου PAMLRC et ex corr. V 
cyrino Lat 16 ὑποτάσσονται V RC tóv om. P 17 τοὺς] quibusdam 
Lat μάσαδαν MLV masada (acc.) Lat τοῦ om. C 18 δημόταισ, 0 i. 
nus qm. 25V 20 ἐπάνησιν C! 21 δὲ VRC 22 ὑπορίσσειν ΒΟ 
23 05] δὲ MVRC ἐφ᾽ ἐπὶ V διορύξαντεσ VRO ἀνεχρήμνισαν] ἀναχρημ- 

νῶσιν M ἀναχρημνᾶσιν VO ἀναχριμνᾶσιν R 
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αὐτόν, ἔπειτα τὴν ἀνέχουσαν ὕλην ἐμτερήσαν reg ἐξῆλθον. ὑττοχαέν- 
vov δὲ τῶν στηριγμάτων ὃ μὲν “πύργος ἐξαίφνης κατασείεται, τεῖχος 
δ᾽ ἕτερον ἔνδοθεν ἀνῳχοδομημένον διεφάνη" 1 γὰρ ἐπιβουλὴν 
αὐτῶν προαισϑόμενοι, τάχα χαὶ τοῦ τύργου xo évvoc ὡς ὑὕπω- 
QUTTETO, δεύτερον ἕ ἑαυτοῖς ἔρυμα χατεσχεύασαν. πιρὸς ὃ τῶν ἀδοκή- 
τως ἰδόντων xai κρατεῖν ἤδη τιετιδισμένων κατάπληξις qv. οἱ δὲ 
ἔνδοϑεν πορὲ τε τὸν Πανάημον xai τοὺς ἐξάρχοντας τῆς στάσεως 
&meuztov ἀξιοῦντες IPM ὑπόσπονδοι, xci δοϑὲν μόνοις τοῖς 
βασιλικοῖς χαὶ τοῖς ἐσειχωρίοις οἱ μὲν ἐξήεσαν. ἀϑυμία δὲ τοὺς 
Ῥωμαίους χαταλειφϑέντας μόνους ὑτιέλαβεν᾽ οὔτε γὰρ βιάσασϑαι 
τοσοῖτον σλῆϑος ἐδύναντο χαὶ τὸ δεξιὰς αἰτεῖν ὄνειδος ὑπελάμ- 
βανον, πρὸς τῷ μηδὲ πιστεύειν εἰ διδοῖτο. καταλιπόντες δὴ τὸ 
στρατόπεδον ὡς εὐάλωτον ixl τοὺς βασιλικοὺς ἀνέφυγον πύργου "C, 
τόν T6 Lumixóv καλούμενον xci Φασάηλον καὶ Παριάμμην. οἱ δὲ 
zi τὸν “ανάημον εἰσττεσόντες ὕϑεν οἱ στρατιῶται διέφυγον 
ὅσους τε αὐτῶν κατελάμβανον μὴ φϑάσαντας ἐκδραμεῖν διέφϑειραν, 
χαὶ τὰς ἀποσχευὰς διαρπάσαντες ἐ ἐνέχύρησαν τὸ στρατότιεδον. ταῦτα 
μὲν ovy ἕχτῃ T'ogztotov μηγὸς Eod yo. 

9. Κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν 0 τε ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας περὶ τὸν 
τῆς βασιλικῆς αὐλῆς εὔριτον διαλανϑάνων ἁλίσχεται xai χιρὸς τῶν 
λῃστῶν ἀναιρεῖται σὺν Ἐζεκίᾳ τῷ ἀδελφῷ, χαὶ τοὺς πύργους σπτερι- 
σχόντες οἱ στασιασταὶ παρεφύλαττον, μή τις τῶν στρατιωτῶν ÓLa- 
φύγοι. τὸν δὲ Πανάημον i, |] τὲ τῶν ὀχυρῶν καταστροφὴ χωρίων 
χαὶ ὃ τοῦ ἀρχιερέως ᾿Ανανίου ϑάνατος ἐτύφωσεν εἰς ὠμότητα χαὶ 

PAMLVRCLat Hegesippus II 10 p. 149. 
1 ἀνασχοῦσαν L ἔχουσαν VR χατέχουσαν C sustinentia Lat ὕλην] - υλὴν 

(eras. uid, «) F αὐλὴν A ligna Lat 3 δὲ VRC post ἕτερον deletum 
αὐτῶ € ἔνδοϑεν ἕτερον tr. I ἔνδοϑεν om. P ἀνοιχοδομημένον PA 
ἀντωκοδομημένον MVRC  aedificatus Lat ἐφάνη V ἐπιβουλὴν, c i. ras. 2 

litt. C 4 ὑπορύττετο ΝΥ 5 αὑτοῖσ V ἔρυμα ἑαυτοῖσ tr. R τῶν] τῶν 
μὲν MVRCLat 7 μαναΐμον MVRC Lat 8 ὑπόσπονδοι] πρόσπονδοι 
PMVRO πρόσσπονδοι A δοϑὲν] δῆϑεν ut uid. L! 9 oi uiv om. P 
ἐξίεσαν A 11 τοσοῦτο L! δεξιὰν VRC 12 τῷ] τὸ PA!V! διδώτο P 
δίδωτο A διδῶτο MVRO yo εἰ δίδοται i. marg. m. 2 V δὴ] δὲ MVRC 13 ἀνέ- 
gsvyo» P 14 τὸν φασάηλον RC μαριάμην M τὸν μαριάμμην ed. pr. 
15 uav«iuov MLVRCLat διέρευγον MVR 16 χατελάμβανον, s i. ras. A 
χατέλαβον VR φϑάσαντεσ V ἐχδραμεῖν] ἀνελϑεῖν VRC 17 ἁρπά- 
σαντεσ Ü ἐγέπρησαν, σὰ ex corr. A. στραπεδον C! 18 Gorpiaei 6. dies 
est 24. Septembris (Vii k. Oct.) anni Iuliani (66 p. Chr.) 20 cgo βασιλικῆσ, 
litt. τῆσβ i. ras. A εὔριππον VRC — cGw,litt. τῶ i. ras. m. 2 V 21 περι- 
σχοντεςῖ Naber ἐπισχόντεσ (--- σχῶντ — C) ΕΝ circumsidentes Lat 22 ot 
l ras. A διαφύγοι] Naber διαφύγῃ codd. 23 μαναϊμον MLVRC Lat 
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μηδένα νομίζων ἔχειν ixi τοῖς πράγμασιν ἀντίπαλον ἀφόρητος ἣν 
τύραννος. ἐπανίστανται δὲ οἱ περὶ τὸν Ἐλεάζαρον αὐτῷ, χαὶ λόγον 
ἀλλήλοις δόντες, ὡς οὐ χρὴ Ῥωμαίων ἀποστάντας δι᾿ ἐλευϑερίας 
σπτόϑον χαταπροέσϑαι ταύτην οἰχείῳ δήμῳ xai δεσπότην φέρειν, εἰ 
χαὶ μηδὲν πράττοι βίαιον, ἀλλ᾽ οὖν ἑαυτῶν ταπεινότερον" el γὰρ 
χαὶ δέοι τινὰ τῶν ὅλων ἀφηγεῖσϑαι, παντὶ μᾶλλον ἢ ἐχείνῳ πτροσ- 
ήχειν, συντίϑενται καὶ χατὰ τὸ ἱερὸν ἐπεχείρουν αὐτῷ σοβαρὸς γὰρ 
ἀναβεβήκει τιροσχυνήσων ἐσθῆτί τὲ βασιλικῇ κεχοσμημένος xal τοὺς 
ζηλωτὰς £vónAovg ἐφελχόμενος. ὡς δ᾽ οἱ περὶ τὸν Ἐλεάζαρον i 
αὐτὸν ὥρμησαν, 0 τε λοιπὸς δῆμος ἐπὶ τὰς ὀργὰς λίϑους ἁρπάσαντες 
τὸν σοφιστὴν ἔβαλλον, οἰόμενοι τούτου χαταλυϑέντος διατρέψειν 
ὅλην τὴν στάσιν, πρὸς ὀλίγον οἱ περὶ τὸν Π]ανάημον ἀντισχόντες 
ὡς εἶδον “τᾶν i αὐτοὺς τὸ σιλῆϑος δρμῆσαν, ἔφυγον ὅπη τις ἴσ- 
χυσεν, xal φόνος μὲν ἢν τῶν χαταληφϑέντων, ἔρευνα δὲ τῶν azo- 

χρυτιτομένων. χαὶ διεσώϑησαν ὀλίγοι λάϑρα διαδράντες εἰς ]ασά- 
δαν, σὺν οἷς Ἐλεάζαρος υἱὸς Ἰαείρου, τιροσήχων τῷ Mavoruqo χατὰ 
γένος, ὃς ὕστερον ἐτυράννησεν τῆς Π]ασάδας. αὐτόν τε τὸν Πανά- 
ἡμον εἰς τὸν χαλούμενον Οφλᾶν συμφυγόντα xaxei ταττιεινιῦς ὑτεολαν- 
ϑάνοντα ζωγρήσαντες εἰς τὸ φανερὸν ἐξείλκυσαν xai πολλαῖς αἶχι- 

σάμενοι βασάνοις ἀνεῖλον, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς oz. αὐτὸν ἡγεμόνας 
τόν τὲ ἐπισημότατον τῆς τυραννίδος ὑττηρέτην “23 ἀλωμον. 

PAMLVRCLatHegesippus II 10 p. 149. 

1 νομίζειν VR eni] ἐν C 2 δὲ --- Ἐλεάζαρον») autem duo de sociis 
eleazari Lat — 3 δόντες] δόντεσ διεβεβαιοῦντο M 4 χαταπρόεσϑαι PALVR 
οἰχείῳ δήμῳ] populari suo Lat οἰχείῳ] εἰχαίῳ Naber δήμῳ] δημίῳ 
Destinon 5 πράττει LV ξαυτὸν A!L 6 προσήχει L! 7 συντί- 
ϑεται P σοβαρῶσ PA sobarus Lat 9 δὲ VRC 10 τε om. Lat 
recte iudice Destinone ἐπὶ — ὀργὰς] om. LLat Bekker fort. recte; ἐπὲ τὰς 
δρμὰς Hudson 11 διατρέψειν] διαστρέψειν 1, διαῤίψειν (ει ex « corr. V) 
VR 12 oi] C δὲ οἱ PAMLVRLat probante Destinone μανάϊμον 

0 
MLVRCLat 13 δρμῆσαν τὸ πλῆϑοσ tr. L ἔφευγον R ἔφευγεν C 
ἴσχυσε MV ἴσχυεν (— s R) LRC 14 uiv om. C χκαταλειφϑέντων PLR 
15 λάϑρα δράντε À μάσαϑδαν VC masadam Lat — 16 Ἰαείρου] εἰαείρου V!R 

Tn C airi Lat προσῆκον PC! μαναΐμω MLVRCLat 17 μασά- 
óog P μανάϊμον MLVRCLat 18 τὸ»] τὸ PA Ὀφλᾶν] ovàxv PA 
αὐλὰν L δῳφλᾶν V ὀφλὰν R et ex corr. M at/ans Lat, quod ad αὐλὰν pro- 
xime accedit; cf. V 145 (4, 2); 254 (6, 1); VI 354 (6, 3) 19 ζωγρί- 

À : ! : 
σαντεσ C ἐξείχυσαν A 20 ἀνεῖλον, εἴλον i. ras. 3 litt. P αὐτῶν C 

21 τῆς iterauit C ὑπηρέτην s. P ἀἁψάλωμον P ἀψάλωμον, couor 
1. ras. À 

10 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. II 449—455 (XVII 10) 291 

c b 5 € c » P] - PR o ied "Ine 10. 0 μὲν ovv δῆμος, ὡς ἔφην, εἰς ταῦτα συνήργησεν ἐλπίζων 
' - , , 7 TJ 2 ἡ “-" ' , 

τινὰ τῆς ὁλης στάσεως διόρϑωσιν᾽ οἱ Ó ov χαταλῦσαι τὸν τεόλεμον 
, ) 27 3 , “ὦ , 2 , ) , 

στύξύδοντες, ἀλλ ἀδεέστερον zoAcueiv Πανάημον ἀνῃρήχεσαν. ἀμέλει 

“τολλὰ τοῦ δήμου τοῖς στρατιώταις ἀνεῖναι τὴν ττολιορχίαν τταραχα- 
- Yd , ^ , , ) 

λοῦντος, oi δὲ ττροσέχειντο yaAenevvegov, μέχρι μηκέτι ἀντέχοντες oi 
' 7 , τ 3 - ς ' y , 

zou τὸν MevíAtov, οὗτος γὰρ yv τῶν Ῥωμαίων ἔπαρχος, διατεέμ- 
^ ' y , , , ' 

zt0vTaL τερὸς τοὺς ττερὶ τὸν Ελεάζαρον ἐξαιτούμενοι μόνας τὰς Wvyag 
ς , V ) €f ' M M - VM ^7 

vzt007zt0YOovc, τὰ δ᾽ 0ztÀa xol τὴν λοιτὴν κτῆσιν τεαραδώσειν λέγοντες. 
ς , ) * 2 3 , 

ol δὲ xal τὴν ἱχεσίαν ἀρτιάσαντες ἀγνέτεεμιμαν zoóc αὐτοὺς Γωρίονά 
- , 42 , b] , 2 y 

ve Νικομήδους υἱὸν xol ᾿Ανανίαν Σαδούχι xai Ἰούδαν ᾿Ιωνάϑου δε- 
ΓΕ ΗΥ, “ ΝΛ c , τα 

ξιάν τὲ xal ὄρχους δώσοντας. ὧν γενομένων χατῆγεν τοὺς στρατι- 
΄ € , ; c ' , Χ 3 ] RANA 313.3 ὦτας ὃ Π᾽Ίετίλιος. οἱ δὲ μέχρι μὲν ἦσαν iv τοῖς ὅτελοις, οὔτ᾽ ἐττε- 

, - - 2 - 3 3 , d 

χείρει τις τῶν στασιαστῶν αὑτοῖς ovr ἐνέφαινεν ἐπειβουλήν᾽ ὡς δὲ 
, c, » , ^ “ὦ 

χατὰ τὰς συνϑύχας αύαντες ἀτιέϑεντο τοὺς ϑυρεοὺς xci τὰ ξίφη 
, c b] , [42 ) 2 Ν 

xal μηδὲν ἔτει ὑπτοτιτεύοντες ἀνεχώρουν, ὥρμησαν im αὐτοὺς oi 
3 ΄ ) , , γ ΄ 

σερὶ τὸν Ἐλεάζαρον καὶ περισχόντες ἀγήρουν οὔτε ἀμυνομένους 
, , , [24 

οὔτε ἱχετεύοντας, μόνας δὲ τὰς συνϑῆχας xol τοὺς ὄρχους ἀναβο- 
- 5 [d 2 - 2) c 

ὥντας. οἱ μὲν ovv οὕτως ὠμῶς αττεσφάγησαν ἅτεαντες τιλὴν Πετι- 
» - * c L - g^ 

λίου, τοῦτον γὰρ ixerevoavva xol μέχρι ττεριτομῆς ἰουδαΐσειν vzt0- 
ς 5 - 

σχόμενον διέσωσαν μόνον, τὸ δὲ za9oc Ῥωμαίοις μὲν ἣν χοῦφον, 
P] M 2 n ΄ ) A 3254, 2 , ^ 

ἔχ yag ἀπλέτου δυνάμεως ἀπταναλώϑησαν ολίγοι, Ἰουδαίων δὲ z9o- 
, Cin" uy , , 2 a v 

οίμιον ἁλώσεως ἔδοξεν. xol χατιδόντες ἀνηχέστους uiv ἤδη τὰς 

αἰτίας τοῦ πολέμου, τὴν δὲ τιόλιν τηλικούτῳ μιάσματι ττεφυρμένην, 

PAMLVRO LatHegesippus II 10 p. 149. 

2 διόρϑωσι»] λαμβάνειν διόρϑωσιν VRO δὲ VRO 3 ἀλλὰ MVRC 
μανάϊμον MLVROC et ut uid. Lat 4 τοῦ δήμου πολλὰ tr. VROC 
στραώταισ Ὁ στασιασταῖσ, i. marg. yo roi στρατιώτε m. 2 V 9 μη- 

xév' 1, ἀνέχοντεσ 1)" 6 “Πετίλιον] μοτίλιον Τ, mutilium Lat metilius 
Heg semper 8 δὲ VRC παραδώσειν λέγοντες] ipsis tradentibus sume- 
rent Lat λέγοντες] λαβόντεσ C 9 ἱχεσίαν, c i. ras. maiore P 

ἀνέπεμψαν] ἀπέπεμψαν VR ἀπέπεμψε C remittunt Lat yoolova M. yvo- 
ριωνά 1, γωρίωνά VRO gurionem Lat 10 νιχομίδουσ € nicodemi Lat 
ἀνανία V σαδουχίου M. σαδουχαίου L σαδδουχὶ VRO sadducaei Lat 
δεξιάν] δεξιὰσ LVRC 12 μετίλλιοσ ῬΑ μοτίλιοσ L mutilius Lat οὔτε 
ALVRO  ojc'— 18 ἐπιβουλήν] nemo aduersus eos seditiosorum fraudis aliquid 
molitus est Lat 13 οὔτε AMLVRC 14 τὰς om. V post συνθϑήχας 
deletum xa? rove 0gxovo αναβοωντασ C (cfr. u. 17) 18 oi uiv οὖν] καὶ 
EC. À ἐς ; € 

οἱ μὲν VRO μετιλίου Α μοτιλίου L mutiliun Lat 19 ἐουδαίζειν PAL iudai- 
zare Lat 20 xov|gov, φ suppletum C 21 Ἰουδαίων] PALLat ἐἰουδαίοισ 
MVRC προοίμιον] exitium Lat 22 ἔδοξεν] probatur Lat 
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ἐξ οὗ δαιμόνιόν τι μήνιμα zc00000zGy &elxóg qv, εἰ xci μὴ τὴν à 
Ῥωμαίων ἄμυναν, ἐπένϑουν δημοσίᾳ, καὶ σπτλήρης μὲν κατηφείας 
ἣν ἡ πόλις, ἕχαστος δὲ τῶν μετρίων ὡς αὐτὸς ὑττὲρ τῶν στασιαστῶν 

δίκας δώσων τετάραχτο. χαὶ γὰρ δὴ σαββάτῳ συνέβη πραχϑῆναι 
τὸν φόνον, ἐν ᾧ διὰ τὴν ϑρησχείαν xal τῶν ὁσίων ἔργων ἔχουσιν 
ἐχεχειρίαν. 

XVIII 1. Τῆς δ᾽ αὐτῆς ἡμέρας xal ὥρας ὥσττερ ix δαιμονίου 
χερονοίας ἀνήρουν Καισαρεῖς τοὺς “ταρ᾽ ἑαυτοῖς Ἰουδαίους, ὡς ὑττὸ 

μίαν ὥραν ἀττοσφαγῆναι μὲν ὑπὲρ δισμυρίους, χενωϑῆναι δὲ πᾶσαν 
Ἰουδαίων τὴν Καισάρειαν" xal γὰρ τοὺς διαφεύγοντας ὃ Φλῶρος 
συλλαβὼν χατῆγεν δεσμώτας εἰς τὰ νεώρια. πρὸς δὲ τὴν ἐκ τῆς 
Καισαρείας τιληγὴν ὅλον τὸ ἔϑνος ἐξαγριοῦται, καὶ διαμερισϑέντες 
τάς τὸ χώμας τῶν Σύρων xol τὰς τιροσεχούσας ἐπόρϑουν πτιόλεις, 
Φιλαδέλφειαν τε xol Ἐσεβωνῖτιν xol Γέρασα xol Πέλλαν xal Σχυ- 
JózoAw. ἔπειτα Γαδάροις xal Ἵππτῳ xci ví Γαυλανίτιδι σεροσ- 
πεσόντες τὰ μὲν χαταστρειψψάμενοι, τὰ δ᾽ ὑττοτερήσαντες ἐχώρουν 
ἐπὶ Κάδασα τὴν Τυρίων xol Πτολεμαΐδα Γάβαν τε καὶ Καισα- 
ρέειαν. ἀντέσχον δὲ οὔτε Σεβαστὴ ταῖς ὁρμαῖς αὐτῶν οὔτε ᾿,2:΄σχά- 
λων, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύταις στυρττοληϑείσαις vOv Ova xal Γάζαν κατέ- 
σχαπτον. πολλαὶ δὲ χαϑ'᾽ ἑχάστην τούτων τῶν πόλεων ἀνηρττάζοντο 
χῶμαι, xal τῶν ἁλισχομένων ἀνδρῶν φόνος ἣν ἄπειρος. 

PAMLVRCLatHegesippus II 11 p. 150 Eusebius hist. eccl. II 26. 
1 2x] om. PAL a Lat. 2 Ῥωμαίων] ex Ἰουδαίων corr. m. 2 L 4 ἐτετά- 

ραχτο LVRC 5 zai om. VRC 6 ἔχεχειρίαν, S. ΠΡ 2 d 7 i. marg. 2y 
vC δὲ VRC 8 χαὶ Καισαρεῖς uertit Lat αὐτοῖσ VRC 9 πᾶσαν 
Tovóatcov] cunctis iudaeis Lat 10 φλόροσ PA! 11 χατήγαγε LVRC 
πρὸς δὲ] mgóc|& P 12 ἐξαγριοῦνται ἢ 18 xal — πόλεις] eisque continentes 
rurales protinus uastauerunt Lat προσεχούσας] προσεχῶσ M προσεχεῖσ 
VRC 14 φιλαδελφίαν ΥἾΒ ᾿Ἐσεβωνῖτι»] duce Hudsono Niese σεβωνίτιν L 
γεβεωνίτην P. γεβεωνίτιν AM γεβωνίτιν RC γεβωνίτην V. gedeoniten Lat 
zal om.P γέρασαν PAMLVLat γέρασσα Ὁ — 15 gadaram Lat ἵππω- V 
gauranitiden Lat προπεσόντεσ R 16 cà] τὰσ MVRC xai τὰς ex cod. 
Voss. Dindorf τὰ] L τὰσ PAMVRC δὲ VRC 11 Κάδασα] κάσαδα P 
χάδασαν ἃ χέδασα R κέδασαν MVC cum Ant. XIII 154. 162 cadasam Lat 
τὴν Τυρίων] xal τύρον O πτολεμαΐδι P Γάβαν] γάβαλαν P γάβαλαν AM 
γαβαλά, i. marg. yo γαΐαν L gaban Lat; Gabala Gaulanitidis oppidum memo- 
ratur Ant. XIII 396 18 ἀντέσχεν 1, ἀντέσχε MVRC 9 AL δὲ οὐδὲ 
VRC οὐδὲ ἀσχάλων VRO 270 πολλαὶ --- 21 ἀπειρος) multa autem circa fines 
harum ciuitatum diripiebantur uici scilicet et agri eorumque qui capiebantur 

χαϑ᾽ 
uirorum immensa caedes fiebat Lat δὲ x«9^ ἑχάστην] δὲ ἑχάστην A δὲ ἑχάστη 
P δὲ περὶ ἑκάστην MLVRC τῶν πόλεων] τῶ πολέμω (om. V! i. marg. suppl. 
V?) MVRC 

ὅ 
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2. Ov μὴν οἱ Σύροι τῶν Ἰουδαίων ἔλαττον χελῆϑος ἀνήρουν, 
ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ τοὺς ἐν ταῖς σπιόλεσιν λαμβανομένους ἀτιέσφαττον 
οὐ μόνον χατὰ μῖσος, ὡς πρότερον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
χένδυνον φϑάνοντες. δεινὴ δὲ ὅλην τὴν Συρίαν ἐγιεῖχεν ταραχή, 
καὶ πᾶσα σιόλις εἰς δίο Óujorro στρατόσεδα, σωτηρία δὲ τοῖς 
ἑτέροις ἦν τὸ τοὺς ἑτέρους φϑάσαι. χαὶ τὰς μὲν ἡμέρας ἐν αἵματι 
διῆγον, τὰς δὲ νύχτας δέει χαλεηεωτέρας" χαὶ γὰρ ἀντεσχευάσϑαι 
τοὺς Ἰουδαίους δοχοῦντες ἕχαστοι τοὺς ἰουδαΐζοντας εἶχον ἐν bztoW Lc, 
καὶ τὸ za«Q' ἑχάστοις ἀμφίβολον οὔτε ἀνελεῖν τις χεροχείρως ὑτιέ- 
μενεν καὶ μεμιγμένον ὡς βεβαίως ἀλλόφυλον ἐφοβεῖτο. πιροεχαλεῖτο 
δὲ ἐπὶ τὰς σφαγὰς τῶν διαφόρων καὶ τοὺς πάλαι χιρᾳοτάτους 
πάνυ δοχοῦντας ἡ :τλεονεξία" τὰς γὰρ οὐσίας τῶν ἀναιρεϑέντων 
ἀδεῶς διήρτεαζον xci χαϑάπτερ ix παρατάξεως τὰ σχῦλα τῶν ἀνῃ- 
QuuévoY εἰς τοὺς σφετέρους οἴχους μετέφερον, ἔνδοξός τε ἣν ὃ 
τλεῖστα χερδάγας ὡς χατισχίσας σπιλειόνων. ἣν δὲ ἰδεῖν τὰς 7τόλεις 
μεστὰς ἀτάφων σωμάτων χαὶ γεχροὺς ἅμα νητείοις γέροντας ἔρριμι- 
μένους γύυναιά τὲ μηδὲ τῆς i^ αἰδοῖ σχέπης μετειληφότα, xci 
σεᾶσαν μὲν τὴν ἐπαρχίαν μεστὴν ἀδιηγίτων συμφορῶν, μείζονα δὲ 
τῶν ἑἕχάστοτε τολμωμένων τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπεειλουμένοις ἀνάτασιν. 

9. Πέχρι uiv δὴ τούτων Ἰουδαίοις χιρὸς τὸ ἀλλόφυλον ἦσαν 
συροσβολαί, χατατρέχοντες δὲ εἰς Σχυϑότιολιν τοὺς 7ταρ΄ ἐχείνοις 

PAMLVRO LatHegesippus II 11 p. 150 Eusebius hist. eccl. II 26. 
1 πλήϑουσ, ἢ ex ἡ corr. A 2 ἀπέσφατον1, 3 μῖσος óc πρότερον] 

uetus odium Lat χαὶ om. PALet Lat 4 xidvvov A ἃ 462 refert Euseb 
δεινὴ] δει νὴ V ἐπέσχε VRO peruaserat Lat 9 διηρεῖτο AM Lat et ex 
corr. P σωτηρία δὲ] unaque — salus Lat — 7 zo γὰρ ἀπεσχευάσϑαι] ἀπε- 
σχευάσϑαι γὰρ VRC 8 ἕχαστοι om. Lat ἐουδαΐζοντας] ἰδιάζοντασ P. de 
aliis gentibus iudaizantes Lat 9 τὸ] τὸν PA. xal — ἀμφίβολον) et per 
hoc ipsum quod in eis uidebatur ambiguum lat προχείρως] προϑύμωσ V 
ὑπέμεινεν PA!L 10 μεμιγμένον] per ipsam religionis commizxtionem Lat 
προ- εχαλεῖτο, eras. σ 1, προυχαλεῖτο VRC 12 πάνυ δοκοῦντας] εἶναι 
δοχοῦντασ VRC, om. Lat 14 σφετέρους] alias (h. e. ἑτέρους) Lat τε] autem 
Lat [ὅ zegógoao V ὃ 465 habet Eusebius 16 ἐριμμένουσ PC! ἐρρι- 
μένουσ LV l7 γύναια] γυναϊχάσ V μήτε VR αἰδοῖ] 1, αἰδῶ PAMVRCEuseb μετειληφυίασ V 18 ἐπάρχιον L!Euseb μείζονα -- 19 ἀνά- 
στασι») maiores autem metus audendorum malorum ipsis quae acta erant faci- noribus imminebant Lat grauiora tamen sibi adhue inuicem minitabantur Heg 
μείζον Lt 19 ἑχάστοτε τολμωμένων] PAMLEuseb ἑχάστοτε τελουμένων 
V ἑχάστοτε τολμημένων R ἑχάστω τετολμημένων C τοῖς) τε Ὁ} P ἀνάτασιν] Euseb ἀνάστασιν PAML μετάστασιν VRC; fin. Euseb — 20 i. marg. 
λό VC ἐουδαίουσ V 21 συμβολαί VRC σχυϑόπολιν, c i. ras. A ἐχείνη MVRC 
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Ιουδαίους ἐπείρασαν ᾽τολεμίους " ταξάμενοι γὰρ μετὰ τῶν Σχυϑο- 
"πολιτῶν χαὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσφαλείας ἐν δευτέρῳ ϑέμενοι τὴν συγγέ- 
γειαν ὁμόσε τοῖς ὁμοφύλοις ἐχώρουν. ὑττωτιτεύϑη δ᾽ αὐτῶν xal 
τὸ λίαν πρόϑυμον" οἱ γοῦν Σχυϑοττολῖται δείσαντες μὴ νύχτωρ 
ἐπιχειρήσωσι τῇ πόλει xal μετὰ μεγάλης αὐτῶν συμφορᾶς τοῖς 
οἰχείοις ἀττολογήσωνται περὶ τῆς ἀποστάσεως, ἐχέλευον αὐτούς, εἰ 
βούλονται τὴν ὁμόνοιαν βεβαιῶσαι xci τὸ πρὸς τοὺς ἀλλοεϑνεῖς 
πιστὸν ἐτειιδείξασϑαι, μεταβαίνειν ἅμα ταῖς γενεαῖς εἰς τὸ ἄλσος. 

τῶν δὲ “πτοιησάντων τὸ προσταχϑὲν χωρὶς ὑποψίας. δύο μὲν ἡμέρας 
ἠρέμησαν οἱ Σχυϑοπολῖται τὴν τοιίστιν αὐτῶν δελεάζοντες, τῇ δὲ 
τρίτῃ νυχτὶ σπταρατηρήσαντες τοὺς μὲν ἀφυλάχτους ovg δὲ κοιμω- 
μένους ἅπαντας ἀπέσφαξαν ὄντας τὸν ἀριϑμὸν ὑττὲρ μυρίους καὶ 

τρισχιλίους, τὰς δὲ χτήσεις διήρτεασαν ἁπάντων. 
4. 4&ov δ᾽ ἀφηγήσασϑαι xoci τὸ Σίμωνος za90c, ὃς υἱὸς μὲν 

ἣν Σαούλου τινὸς τῶν οὐχ ἀσήμων, ῥώμῃ δὲ σώματος καὶ τόλμῃ 
διαφέρων ini καχῷ τῶν ὁμοφύλων ἀμφοτέροις χατεχρήσατο" τ7τὀρο- 
ἰὼν γοῦν ὁσημέραι πτολλοὺς μὲν ἀνήρει τῶν πρὸς τῇ Σχυϑοπόλει 
Ιουδαίων, τρετόμενος δὲ ττολλάχις αὐτοὺς ἅπαντας μόνος ἦν δοττὴ 

τῆς παρατάξεως. πιεριέρχεται δ᾽ αὐτὸν ἀξία ττοινὴ τοῦ συγγενιχοῦ 
φόνου" imei γὰρ περισχόντες οἱ Σχυϑο:τολῖται κατηχόντιζον αὐτοὺς 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 18 p. 167. Suidas s. δελεάζοντες. 
1 Ἰουδαίους] etiam iudaeos Lat ἐπειράσαντο PAML et ex corr. V; cf. 

Holwerda p. 86 μετὰ vov] μετῶν αὶ 3 ὑποπτεύϑη PV:C δὲ VRC 
4 λείαν Ο 5 ἐπιχειρίσωσι, 6 ex ἡ corr. P τοῖς οἰχείοις] τοῖσ οἰχείοισ αὐτῶν 
L τοῖσ εἰχείοισ C 6 ἀπολογήσονται PAC! αὐτοῖσ 1, 7 βούλων- 
ται V!R ἀλλοεϑνεῖς] ἀλλογενεῖσ LC 8 εἰς τὸ ἄλσος] in proximae locum 

paludis Lat 9. δύο] incip. Suidas 10 ἡρέμησαν PA τὴν — δελεάζοντες 
om. Lat 11 τρίτη δὲ tr. VRC tovc] ovo VRC χοιμώμενον et xoc- 
μώμενοι Suidae codd. 12 ἀπέσφαξαν] ἀνεῖλον Suid, qui hic finit postrema 
breuians 13 δὲ] ve VRC 14 δὲ PVRC Σίμωνος] τοῦ Σίμωνος ex 

κατ 

cod. Voss. Hudson 16 εχρήσατο P προϊὼν] ex cod. Voss. Dindorf προσ- 
εὼν codd. προσιόντων ex Lat et Heg mauult Destinon προϊὼν — 18 Ἰου- 
δαίων] multos siquidem iudaeorum adpropiantes scythopolim cotidie obtruncabat 
Lat plurimos ex populo aduenticio iudaeorum crebro incursu peremit Heg 
17 óo ἡμέοαι PA!C! ἀναιρεῖ RO σχυϑοπόλει͵ c ex e corr. P. 18 δὲ s. P 
αὐτοὺς] αὐτὸσ αὐτοὺσ C πάντασ ΒΟ ῥοπὴ] ἐνρωπὴ P ῥοπῇ (ῆι V) AV 
mora et momentum Lat nodus ac mora Heg 19 δὲ PVRC συγγενοῦσ, 
i. marg. man. 2 συγγενιχοῦ V αὐτὸν, litt. 0v charta agglutinata obtectae deinde 
manu recentiore refectae sunt P 20 ἐπεὶ γὰρ] ἐπειδὴ PAML nam cum Lat 
περισχόντεσ (litt. ὅν refectae) P σχυϑολίται V αὐτοῦ 1, χατηκόν- 

τιζον — 241,1 ἄλσος] in paludem praecipites agerent Lat 

[1 
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ἀνὰ τὸ ἄλσος, σπασάμενος τὸ ξίφος im^ οὐδένα uiv ὥρμησεν τῶν 
πολεμίων, καὶ γὰρ ἑώρα τὸ τελῆϑος ἀνήνυτον, ἀναβοήσας δὲ μάλα 
ἐχηιαϑῶς ,,ἀξιά yc ὧν ἔδρασα πάσχω, Σχυϑοτιολῖται, «a9? ὑμῶν, 

οἱ τοσούτῳ φόνῳ συγγενῶν τὴν πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν ἐτειστωσά- 
μεϑα. τοιγαροῦν οἷς ἄπιστον μὲν εὐλόγως εὕρηται τὸ ἀλλόφυλον, 
ἡσέβηται δὲ [εἰς ἔσχατα] τὸ οἰχεῖον, ϑνήσχωμεν ὡς ἐναγεῖς χερσὶν 
ἰδίαις: οὐ γὰρ πρέπον ἐν ταῖς τῶν πολεμίων. τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν 
εἴη μοι xal στοινὴ τοῦ μιάσματος ἀξία xci πρὸς ἀνδρείαν ἔταινος, 
ἵνα μηδεὶς τῶν ἐχϑρῶν τὴν ἐμὴν αὐχήσῃ σφαγὴν μηδ᾽ ἐπταλαζονεύ- 
σηται ττεσοόντι.““ ταῖτα εἰπὼν ἐλεοῦσιν ἅμα xci τεϑυμωμένοις 
ὄμμασιν ττερισχέττεται τὴν ἑαυτοῦ γενεάν" ἣν δ᾽ αὐτῷ καὶ γυνὴ 
χαὶ τέχνα x«l γηραιοὶ γονεῖς. ὃ δὲ πρῶτον μὲν τὸν πατέρα τῆς 
πολιᾶς ἐπειστεασάμεγος διελαύνει τῷ ξίφει, μεϑ' ὃν οὐχ ἀἄχουσαν 
τὴν μητέρα xazl τούτοις τήν τὲ γυναῖχα χαὶ τὰ τέχνα, μόνον οὐχ 
ὑπεατταντῶντος ἑἕχάστου τῷ ξίφει xol σητεύδοντος φϑάσαι τοὺς 

γολεμίους. ὃ δὲ διελϑὼν πᾶσαν τὴν γενεὰν xol ττερίοτιτος ἐπει- 
στὰς τοῖς σώμασιν τήν τὲ δεξιὰν ἀνατείνας, ὡς μηδένα λαϑεῖν, 
ὅλον εἰς τὴν ἑαυτοῦ σφαγὴν ἐβάπτισεν τὸ ξίφος, ἄξιος μὲν ἐλέους 

γεανίας δι᾿ ἀλκὴν σώματος καὶ ψυχῆς παράστημα, τῆς δὲ πρὸς 
ἀλλοφύλους πιίστεως ἕνεχεν ἀχολούϑοις τιάϑεσι χρησάμενος. 

PAMLVRCLatHegesippus II 18 p. 167. 

1 τὸ ἄλ] σοσ, litt. τὸ ἄλ refectae P ὥρμησεν] τρέπεται VRO 2 ἀνή- 
γυτον, litt. vvrov refectae P 3 yg] uiv V ἔδρασα refectum P πάσχω -- 
ὑμῶν) πάσχω, Σχυϑοπολῖται, παρ᾽ ὑμῶν uel μεϑ᾽ ὑμῶν πάσχω, Σχυϑοπολῖται 
Hudson χαϑ᾽ ὑμῶν πάσχω Xzv9. L. Dindorf Σχυϑοπολίταις μεϑ᾽ ὑμῶν Destinon 
χκαϑ' ὑμῶν om. Lat Heg suspecta Bekkero ὑμῶν, voi ras. A 4 oi] PA et 
ut uid. LatHeg ὅτε ΜΙ ΗΟ ὅτι τοσούτω iterat M! litt. σούτω qovo || cvy 
refectae P τοιούτω L αὐτοὺς] πος Lat uobis Heg ὑμᾶς Hudson ἐπι- 
στωσάμην MVRC Lat Heg 5 τοιγαροῦν — ἴ ἰδίαις] digne enim nobis extera 

gens infida est, qui in nostrum genus tanta impietate deliquimus; morior ergo 
quasi profanus propriis manibus Lat oio, G 8. À svonveu] εἴρηται PL 

ἤρηται ἃ 6 εἰς ἔσχατα] om. PA εἰσ ἔσχατον M ϑνήσκωμεν) ϑνήσκο- 
μεν L ϑνήσχω μὲν PAMVRO moriar igitur Heg ἐναγὴσ PAMVRCLatHeg 
7 πρέπον] πρέπων V!C dignum est Lat ἐν] jv Bekker ταῖς τῶν] voio C τὸ 
αὐτὸ δ᾽ τὸ δ᾽ αὐτὸ δ᾽ PAL τὸ δ᾽ (δὲ VRO) αὐτὸ MVRC iste autem ipse finis Lat 
8 ἀνδρίαν V?CO 9 μηδ᾽ καὶ P μηδὲ VRC ἐπαλαζονεύσητε PA 10 ταῦτ᾽ L 
ἐλεοῦσιν] ἐλεῶσιν P'A!'L τεϑυμωμένοις] 9vuovu£vow V 11 αὑτοῦ (v ex ὺ corr.) 
L ΣῈ ΥΗΟ χαὶ γυνὴ] γυνή τεῦ 12 0] τὸ L! μὲν] om. AMLVRC quidem 
Lat 18 σπασάμενοσ!, ἐπισπάμενοσ R τῷ] τὸ ΡΥ} ξίφει ex ξίφοσ 
corr. uid, P 14 zai ἐπὶ VR vts] om. P γε AML uovovovyg' A 
μονονουχὶ LVRO 15 ὑπαντῶντοσ VRC 18 ἄξιον VR ἐλέου L 
19 ó νεανίασ PAMVRC 

losephus VI. 16 
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5. Πρὸς δὲ τὴν ἐν Σχυϑοπόλει φϑορὰν αἱ λοιπαὶ πόλεις ἔτταν- 
A P] (3 ' 3 , , A , 

ἰσταντο τοῖς xa9^ ἑαυτὴν Ἰουδαίοις ἑχάστη, καὶ mtvroxocíovg μὲν 
S 2 - d . 3T e 

imi δισχιλίοις ᾿Ασχαλωνῖται, Πτολεμαεῖς δὲ δισχιλίους ἀνεῖλον 
»€$ , 2 Ji 325; E ^ ' , M Χ , 

ἔδησαν τ οὐχ ὀλίγους. καὶ Τύριοι συχνοὺς μὲν διεχειρίσαντο. 

πλείστους δ᾽ αὐτῶν δεσμώτας ἐφρούρουν, Ἵπτεηνοί ve καὶ Γαδα- 
- c * ΄ 3 ^ 

ρεῖς ὁμοίως τοὺς μὲν ϑρασυτέρους ἀπεσχευάσαντο, τοὺς δὲ φοβε- 
- L3 - [4 

ροὺς διὰ φυλαχῆς εἰχον, αἵ τε λοιπαὶ πόλεις τῆς Συρίας, ὅπως 
cur M 395 TUN n 22x Ἢ » , - ? τὴ 

ἑχάστη πρὸς τὸ Ιουδαϊχὸν 1) μίσους ἢ δέους εἶχον. μόνοι δὲ Αντιο- 
- 3 - - L 

χεῖς καὶ Σιδώνιοι xol ᾿“παμεῖς ἐφείσαντο τῶν μετοιχουντῶν χαὶ 
L E) PAL 3 , ς ΄, , - , 

οὔτε ἀνελεῖν τινας Ἰουδαίων ὑπέμειναν οὔτε δῆσαι, τάχα μὲν xal 
M ^ , ^» €- c - 3 - M ^ , 

διὰ τὸ σφέτερον ττλῆϑος ὑπερορῶντες αὑτῶν πρὸς τὰ κινήματα, 
' D L , M e 2 ἘΠΕ ^ 

τὸ πλέον δὲ ἔμοιγε δοχεῖν οἴχτῳ πρὸς οὺς ovOiv ἑώρων νεωτερί- 
« , , 

Covrac. Γερασηνοί͵ ve ovre εἰς τοὺς ἐμμείναντας émAnuuéAnoavy 
M ^ -- , , , - C 

xai τοὺς ἐξελϑεῖν ἐθελήσαντας nooéneuwarv μέχρι των ὅρων. 
" Y ^ 3 , , 

6. Συνέστη δὲ xol χατὰ τὴν yoimma βασιλείαν ἐχειβουλὴ 
2 y , 3 * N 2 7 N , , ^ 2 

χατὰ Ἰουδαίων. αὐτὸς γὰρ ἐπεπόρευτο πρὸς Κέστιον Γαλλον εἰς 

᾿Αντιόχειαν, καταλέλειτυτο δὲ διοικεῖν τὰ πράγματα τούτου τῶν 

ἑταίρων τις τοὔνομα Νόαρος, Σοαίμῳ τῷ βασιλεῖ ττροσήχων xatd 
͵ € TJ 3 - , c , . ^ 2 ^ » Y 

γένος. ἧχον ὃ &x τῆς Bavavatac ἑβδομήχοντα τὸν ἀριϑμὸν ἄνδρες 

οἱ χατὰ γένος χαὶ σύνεσιν τῶν πολιτῶν δοχιμώτατοι στρατιὰν 
- 2 , - S p 

αἰτοῦντες, (^ εἴ τι γένοιτο χίνημα xal περὶ σφᾶς, ἔχοιεν ἀξιόχρεω 

φυλαχὴν χωλύειν τοὺς ἐπανισταμένους. τούτους ὃ Νόαρος ἐχητέμψψας 
- - - er 2 ^ , 

γύχτωρ vOv βασιλιχῶν τινας OmÀvtOY ἀπαντας αναιρεῖ, τολμήσας 

PAMLVROCLatHegesippus II 11 p. 150. V 53 p. 382. 

1 ἐπανίστανται L 2 ἑαυτὴν, qv i. ras. À καὶ om, PAM 3 δισ- 

χιλίουσ L πτολεμαὶσ PA'L ptolemais Lat 4 τ δ᾽ PAM 6$ L| τε VRC 

συχνοὺς uiv] uiv συχνοὺσ VRO διεχρήσαντο VRC 5 πλείστους] τὸ 

πλεῖον RC τὸ πλεῖστον V plures (h. e. πλείους) Lat δὲ VRC ἱππινοί 

PA ἰππινιοὶ V ἰππηνοί R hippinei Lat 0 i. marg. λὲ Ν 1. ve] τον ANI 

| λοιπαὶ, À charta obducta euan. P αἵ — S εἶχον] reliquae quoque urbes 

aduersum iudaeos singulae, prout habebant uel timoris uel odii, mouebantur 

Lat Siov|**ixov P i. marg. λὲ € à ML 9|*s**co»oP  10|***65 

ἀνελεῖν P τινα ΒΟ [1 ὑπερορόντεσ Ο' κινήμαστα C! 12 Ὁ Ὁ 

δοκεῖν) Destinon et Niese δοχεῖ codd. 18 γερασινοί A 14 ὁρῶν PA'ML? ὄρων 

L'V fines LatHeg 16 post χαὶ deletum τὸ ἰουδαῖον C 10 αὐτὸς] οὗτοσ M 

ipse Lat ἐπεπορεύετο Ο 17 χαταλελοίπει VR tovtov) τινα VR 

18 ἑτέρων V!RC vig om. VR vo«gov V oi« νόαροσ (ov« deletum) C 

uaro Lat; cf. supra $ 247. uita $ 48 σοέμω MVRC soemo Lat προσῆχον 

ΡΟ! προσήχοντα V 19 δὲ ΝᾺ 0 21 ἵνα VRC χαὶ οπι. ἀξιόχρεων LC 

22 Νόαρος] uarus Lat 23 νύχτωρ om. Lat τινὰς ὁπλιτῶν) αὐλῶν δι᾿ (δι᾿ 

repictum) ὁπλιτῶν À ὁπλιτῶν τινασ VRC ἀναιρεῖ! interfecit in itinere Lat 

Qt 
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uiv τούὐργον δίχα τῆς “Ἵγρίέτιττα γνώμης, διὰ δὲ φιλαργυρίαν ἄμε- 
τρον εἰς τοὺς ὁμοφύλους ἑλόμενος ἀσεβεῖν τὴν βασιλείαν διέ- 
φϑειρεν" διετέλει τὲ ὠμῶς εἰς τὸ ἔϑνος χζιαραγομῶν, μέχρι τιυϑό- 
μένος ᾿γρέσεσιας ἀνελεῖν μὲν αὐτὸν ἠδέσϑη διὰ Σόαιμον, ἔπαυσεν 
δὲ τῆς ἐπιτροπῆς. οἱ δὲ στασιασταὶ χαταλαβόμενοί τι φρούριον, 
ὃ χαλεῖται μὲν Κύπρος, χαϑύπερϑεν δ᾽ ἣν Ἱεριχοῦντος, τοὺς μὲν 
φρουροὺς ἀτιέσφαξαν, τὰ δ᾽ ἐρύματα χκατέρριψαν εἰς γῆν. xara δὲ 
τὰς αὐτὰς ἡμέρας xai τῶν ἐν Π]αχαιροῦντι Ἰουδαίων τὸ τελῆϑος 
ἔπειϑεν τοὺς φρουροῦντας Ῥωμαίους ἐχλείσιειν τὸ φρούριον χαὶ 
παραδιδόναι σφίσιν. οἱ δὲ τὴν ix βίας ἀφαίρεσιν εὐλαβηϑέντες 
συντίέϑενται ztQÓG αὐτοὺς ἐχχωρήσειν ὑτιόσσιονδοι, xal λαβόντες τὰ 
7'L0t& σπταραδιδόασι τὸ φρούριον, ὅττερ φυλαχῇ χρατυνάμενοι χατεῖχον 
οἱ ἤϊαχαιρῖται. 

7. Κατὰ δὲ τὴν ᾿“λεξάνδρειαν ἀεὶ μὲν ἣν στάσις τιρὸς τὸ 
Ἰουδαϊκὸν τοῖς ἐτειχωρίοις ἀφ᾽ οὗ χρησάμενος τιροϑυμοτάτοις χατὰ 
τῶν Aiyvnviov Ἰουδαίοις ᾿71λέξανδρος γέρας τῆς συμμαχίας ἔδωχεν 
τὸ μετοικεῖν χατὰ τὴν πόλιν ἐξ ἴσου T μοίρας τιρὸς τοὺς Ἕλληνας. 
διέμεινεν δ᾽ αὐτοῖς $ τιμὴ χαὶ πταρὰ τῶν διαδόχων, 0i χαὶ τόττον 
ἔδιον αὐτοῖς ἀφώρισαν, ὅτεως καϑαρωτέραν ἔχοιεν τὴν δίαιταν ἧττον 
ἐπιμισγομένων τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ χρηματίζειν ἐπτέτρειψαν Παχε- 
δόνας, ἐπεί ve Ῥωμαῖοι χατεχτήσαντο τὴν “Δἴγυπτον, οὔτε Καῖσαρ 
ὃ πρῶτος οὔτε τῶν μετ᾽ αὐτόν τις ὑττέμεινεν τὰς az ᾽4λεξάν-- 
ὅρου τιμὰς Ιουδαίων ἐλαττῶσαι. συμβολαὶ δ᾽ ἦσαν αὐτῶν ἀδιά- 

PAMLVRC LatHegesippus II 11 p. 151. V 53 p. 382. 
2 ὁμοφίλουσ A διέφϑειρε MVRO — 3 τεῖ δὲ V ὠμῶς] ὅμωσ 1," 

4 αὐτὸν] uarum Lat σόεμον MVRO soemum Lat 5 στασιασταὶ, cLi. ras. A. 
τι) τὸ C,om. VR. 6 xe9ónso9s LV δὲ VRC 1 o? VRC χατέρριψαν] 
χατέχρυψαν 11 9 ἔπειϑον VRO ἐκχλειπεῖν PA ἐχλιπεῖν MLC φρούριον] 

χωρίον VRC 10 ἀφαίρεσι A  llovvtíü9sv C! 12 πιστὰ ex πλεῖστα corr. 
uid. m. 2 L παραδίδωσι P. παραδιδώασιν A κρατυνόμενοι L! χρατυνό- 
μενον VRC zat * «|| yov P 13 μαχαιρῖται, t ex corr. VR.— 14 i. marg. 
Ae VO Ἂἀλεξάνδρειαν] dàs&dv C? 15 προϑυμωτάτοισ VC! προθυμότατα 
(προϑυμώτατα P) τοῖσ PAL 10 ᾿Αλέξανδρος om. C 11 τὸ — ἴσου 
μοίρας] et habitandi apud alezandriam facultatem et ius urbis aequale Lat 
ἰσουμοίρασ P ἰσουμοῖρασ A ἰσοτιμίασ MLVROC ἐἰσομοιρίας Destinon 

πρὸς τοὺς] vovo M πρὸσ VR, om. C 18 δὲ LVRC διδόχων Α οἱ 
denique Lat 19 αὐτοῖσ ἴδιον tr. 1, 20 ἐπισμισγομένων P μακεδόνασ, «a 
ante g i. ras. A 21 ἐπεί τε] ἐπεὶ δὲ PAML et ut uid. Lat δὲ xal 
óoueioM 32 τῶν om. C αὐτῶν M αὐτόν ex αὐτόσ corr. C ἀπ᾿ om. 
Puro VRC 23 ἐλαττῶ. σεῦ ocvugovAu] C δὲ VRC «OLG AL - πτοι 
R ἀδιάλειποι C! 
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^ ^ M L2 ^ - ς , M [9 , 

AeuvvoL τυρὸς τοὺς Ἑλληνας, xai τῶν ἡγεμόνων στολλοὺς ὁσημέραι 
παρ᾽ ἀμφοῖν χολαζόντων ἣ στάσις μᾶλλον παρωξύνετο. τότε δ᾽ 

M * — 7 , - " 4 

ὡς xai παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐτετάραχτο, μᾶλλον ἐξήφϑη τὰ παρ᾽ 
2 , b ' C 2 z " TAX f. A ie. » 

ἐχείνοις. χαὶ δὴ vov dAc&avOoécv ἐχχλησιαζόντων zeoi ἧς ἔμελλον 
ἐχιτέμτεειν πιρεσβείας ixi Νέρωνα συνερρύησαν μὲν εἰς τὸ ἀμφι- 

, E Cr 3 , , 

ϑέατρον ἅμα τοῖς Ἕλλησιν συχνοὶ Ἰουδαίων, κατιδόντες δὲ αὐτοὺς 
7 -" 2 , , , 

oi διάφοροι zcapoyoruo ἀνεβόων ττολεμίους xai κατασχόττους λέγον- 
τες ἔχεειτα ἀναπεηδήσαντες ἐπέβαλλον τὰς χεῖρας αὐτοῖς. οἱ μὲν 

᾿οὖν λοιποὶ φεύγοντες διεσττάρησαν, τρεῖς δὲ ἄνδρας συλλαβόντες 
» t ^C , Y - A0 3. 2 

ἔσυρον ὡς ζῶντας χαταφλέξοντες. ἤρϑη δὲ zv τὸ Ἰουδαϊχὸν ini 
ES ; cr. 

τὴν ἄμυναν, καὶ τὸ μὲν πρῶτον λίϑοις τοὺς “Ελληνας ἔβαλλον, 
αὖϑις δὲ λαμπάδας ἁρπασάμενοι πρὸς τὸ ἀμφιϑέατρον ὥρμησαν 
ἀπειλοῦντες ἐν αὐτῷ καταφλέξειν τὸν δῆμον αὔτανδρον. Xy 
ἔφϑησαν τοῦτο δράσαντες, εἰ μὴ τοὺς ϑυμοὺς αὐτῶν ἀνέχοψεν 

, 2 p Ic Ó € - 1. [9 ΄ 2 A € , P) * 

Τιβέριος “λέξανδρος ὁ τῆς σπτόλεως ἡγέμῶν. ov μὴν οὗτος ye aso 
- [27 y^ v. , 2 2 23 ' " 

τῶν ozÀov ἤρξατο σωφρονίζειν, αλλ ὑποπέμιψας τοὺς γνωρίμους 
"τῇ , , * 3 €- n- ^ 

αὐτοῖς παύσασϑαι παρέχαλει xal μὴ χαϑ ἑαυτῶν ἐρεϑίζειν τὸ 
Ῥωμαίων στράτευμα. χαταχλευάζοντες δὲ τῆς πταραχλήσεως οἱ στα- 

, 2 , M / 

σιώδεις ἐβλασφήμουν vov Τιβέριον. 
Eus N € NY "4 - B) » 

8. Κἀκεῖνος συνιδὼν ὡς χωρὶς μεγάλης συμφορᾶς οὐκ ἂν zvov- 
Ὁ / 2 - ' ' S , 

σαιντο νεωτερίζοντες, ἐπαφίησιν αὑτοῖς τὰ χατὰ τὴν πόλιν Ῥω- 
’ 7 ΄, ^ M 2 τ , , M 

μαίων δύο τάγματα x«i σὺν αὐτοῖς δισχιλίους στρατιώτας κατὰ 
y. , 3 ^ 3 , 3f^4 3 ΄ A 2 , 

τύχην ztagóvvac εἰς τὸν Ἰουδαίων ολεϑρον £x “Τιβύης" ἑπέτρεψεν 
2 , M 3^5 M M , 2 - Y ,*5 

δὲ ov μόνον ἀναιρεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰς χτήσεις αὐτῶν διαρπάζειν xod 
ἈΝ , ΄ Q3. € , * ^ , , 

τὰς οἰχίας χαταφλέγειν. οἱ δ᾽ ὁρμήσαντες eig τὸ χαλούμεγον ZféAza, 
D ^ 2 2 ecu. , ^ ΄ 2 ^ 

συνῴχιστο γὰρ ἐχεῖ τὸ lovóoixóv, ἐτέλουν τὰς ἐντολάς, ov μὴν 
2 n , ^ 3 v ^ » 

ἀναιμωτί" συστραφέντες γὰρ oi Ἰουδαῖοι xol τοὺς ἄμεινον ὠτελισ- 

PAMLVRC LatHegesippus II 11 p. 151. 
1 xal — 2 χολαζόντων] et iudicibus multis quotidie αὖ utraque parte 

lucrum reuehentibus Lat ὡσήμεραι PAXRIC!. 2 δὲ ΜΥΗΟ 3 παρὰ] τὰ παρα 
Destinon ἐτέταχτο ἃ 5 ἐχπέμπει ἃ 7 παραχρῆμα μὲν A 8 ἐπέ- 

βαλον MV 9 φυγόντεσ Α διεσπάρησαν] Naber dissipati sunt Lat διε- 
φϑάρησαν (-εἰσαν A) codd. 10 ἐπὶ] εἰσ V 12 πρὸς] εἰσ V 13 χατα- 
φλέξειν ἐν αὐτῷ tr. VRO — 2v] σὺν Destinon αὐτανδρον, v ante à i. ras. M 
xdv i.ras. 3 litt. m. 2€ 14 εὖ ex ἢ corr. A 15 οὗτος] αὐτόσ M 
ipseLat ^ ys] ve PAML 17 αὐτοῖς] eorum Lat ἑαυτὸν Υ τὸ] và V 

18 στράτευμα] ὅπλα V 22 δισχιλίους] πενταχισχιλίουσ LVRCLat εὕρηται 
xal πενταχὶσχιλίουσ i. marg. M 23 λιβύησ, ε i. ras. A. λυβύησ R!C! λιβυ- 

vgo V 24.0. L ἀναιρεῖν] χτείνειν V 25 χαταφλέγειν, v S. ἃ 

δὲ VRC 21 ἀναιμοτί P. ἀναιμωτεί L oí S. À ἄμεινον] optime Lat 
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μένους ἑαυτῶν σιροταξάμενοι μέχρι σιλείστου μὲν ἀντέσχον, ἅτιαξ 
δ᾽ ἐγκλέναντες ἀνέδην διεφϑείροντο. χαὶ σιαντοῖος ἣν αὐτῶν ὄλ e3goc, 
τῶν μὲν £v τῷ nedío καταλαμβανομένων, τῶν δ᾽ εἰς τὰς οἰχίας 
συνωϑουμένων. ὑπεπίμσυρασαν δὲ χαὶ ταύτας οἱ Ῥωμαῖοι προδιαρ- 
σίάζοντες τὰ ἔνδον, xai οὔτε γηπίων ἔλεος αὐτοὺς οὔτε αἰδὼς εἰσήει 
γερόντων, ἀλλὰ διὰ πάσης ἡλικέας ἐχώρουν χτείνοντες, ὡς émi- 
χλυσϑῆναι μὲν αἵματι τιάντα τὸν χῶρον, χύέντε δὲ μυριάδες ἐσωρεύ- 
ϑήσαν γεχρῶν, τεριελείρϑη δ᾽ ἂν οὐδὲ τὸ λοιπόν, εἰ μὴ πρὸς 
ἱκετηρίας ἐτράττοντο. kavomreloag t δ᾽ αὐτοὺς “Ἵλέξανδρος à ἀναχωρεῖν 
τοὺς Ῥωμαίους ἐχέλευσεν. οἱ μὲν οὖν ἐξ ἔϑους τὸ τιειϑήγνιον ἔχοντες 
ἅμα νεύματι τοῦ φονεύειν ἐπαύσαντο, τὸ δημοτικὸν δὲ τῶν “Ἵλε- 
ξανδρέων δι᾿ ὑπερβολὴν μίσους duco Anco» Qv xci μόλις ἄτσιε- 
O;tQTO τῶν σωμάτων: 

9. Τοιοῦτον μὲν τὸ χατὰ τὴν .“Τλεξάνδρειαν πάϑος συνηγέχϑη" 
Κεστίῳ δὲ οὐχέτι ἠρεμεῖν ἐδόχει zt&yvayoU τῶν Ἰουδαίων ἐχτιετεολε- 
μωμένων. ἀναλαβὼν δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αντιοχείας τὸ μὲν δωδέκατον 
τάγμα τελὴ tees az δὲ τῶν λοιπῶν ἀνὰ δισχιλίους ἐπελέχτους, 
πεζῶν ve ἕξ σπείρας xal τέσσαρας ἴλας ἱσυπεέων, χερὸς αἷς τὰς 
παρὰ τῶν βασιλέων συμμαχίας, “Ἵντιόχου μὲν δισχιλίους izczceig 
χαὶ πεζοὺς τρισχιλίους τοξότας πάντας, “Ἵγρίαπια δὲ πεζοὺς μὲν 
τοὺς ἴσους ἱχιτιεῖς δὲ δισχιλίων ἐλάττους, &iztero δὲ xai Ξόαιμος 
μετὰ τετραχισχιλίων, ὧν ἦσαν ἱτιτιεῖς 5j τρίτη μοῖρα xal τὸ τελέον 

PAMLVRCLat Hegesippus IL.11..p.- 151.14 p. 159: 
1 αὐτῶν VRC προτάξαντεσ VRO — uivom.Lat 2 δ᾽ ἐγκλίναντες] 

Bekker δὲ ἐχχλίναντεσ PAL δὲ χλίναντεσ MVRC ἀναίδην Ὑ1, παντοῖος] 
παντελησ VRC παντοῖος --- ὃ χαταλαμβανομένων) (et) erat eorum grandis 
interitus. tamen milites quae sibi mandata fuerant ecequuntur ; conglobati enim 
iudaei his quos melius armatos habebant in fronte positis aliquamdiu quidem 
restiterunt, semel autem in fugam uersi mactabantur, nec unus erat exitii 
modus, cum alii sub diuo atque in campo deprehenderentur Lat, a quo p. 244, 26 
EU — 2 ὄλεϑρος bis diuerso modo conuersa sunt αὐτοῖσ 1, 3. ó$ VRC 

4 ὑπεμπρασαν Ρ ὑπεμπίμπρασαν R ὑπεπίπρασαν C προαρπάζοντεσ M 
5 αὐτοῖσ VRC 7 αἵματῇ τῶι αἵματι V.— μυριάδασ MLVRC σωρευϑῆναι 
LVRC 8 οὔτε VRC 9 ἱκετηρίας] ἱχετείαν VRC ἐτράποντο, Ov ex 
«v corr. A ἐτράπετο RC χκατοιχτηρήσασ C δὲ LVRC 10 ἐχέλευσε VC 
οἱ μὲν οὖν] καὶ οἱ uiv VRC πειϑίνιον PC ἔχοντεσ τὸ πειϑήνιον tr. 
VRC 11 ἐπαύσατο V! — 12 ἀπεσπᾶτο τῶν, litt. οτῶ i. ras. A ὁπεσπάσατο 
τῶν 1, 14 τοιοῦτο 1,1 i marg. 4 VC συνενέχϑη] συνεχύϑη € 
15 ἡρεμεῖν L! ἠρεμήσειν C ἐχπολεμωμένων Μ ἐχπεπωλεμωμένων Β 16 τῆς 
om. M 18 τε ἕξ σπείρας om. Lat τέσαρασ À —— εἵλασ 1,1 -ἴλασ V 
20 ἀγρίππασΒ, 21 ἱππεῖς --- ἐλάττους] et equitum mille Lat δισχιλίουσ P χιλίων 
VRC σόεμοσ MVRCLat 22 τρισχιλίων V 
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τοξόται, τιροῆλϑεν εἰς Πτολεμαΐδα. τελεῖστοι δὲ xax τῶν ττόλεων 
ἐπείκουροι συνελέγησαν, ἐμττειρίᾳ μὲν ἡττώμενοι τῶν στρατιωτῶν, 
ταῖς δὲ πτροϑυμίαις χαὶ τῷ χατὰ Ιουδαίων μίσει τὸ λεῖπτον ἐν ταῖς 
ἐπιστήμαις ἀντιτληροῦντες. τταρὴῆν δὲ xoi αὐτὸς ᾿“γρίπτεας Κεστίῳ 
τῆς v6 0000 xol τῶν συμφερόντων ἐξηγούμενος. ἀναλαβὼν δὲ 
μέρος τῆς δυνάμεως Κέστιος ὥρμησεν ixi ττόλιν χαρτερὰν τῆς Γαλι- 
λαίας Χαβουλών, ἣ χαλεῖται ἀνδρῶν, διορίζει δὲ ἀττὸ τοῦ ἔϑνους 
τὴν Πτολεμαΐδα. xci χαταλαβὼν αὐτὴν ἔρημον μὲν ἀνδρῶν, ἀνα- 
χτεφεύγει γὰρ τὸ σιλῆϑος eig τὰ ὄρη, πλήρη δὲ παντοίων χτημά- 
των, τὰ μὲν ἐφῆχεν τοῖς στρατιώταις διαρττάζειν, τὸ δὲ ἄστυ χαίτοι 

ϑαυμάσας τοῦ χάλλους ἔχον τὰς οἰχίας ὁμοίως ταῖς ἐν Τύρῳ xai 

Σιδῶνι καὶ Βηρυτῷ δεδομημένας, ἐνέτερησεν. ἔπειτα τὴν χώραν 
καταδραμὼν χαὶ διαρτιάσας μὲν τιᾶν τὸ τιροσπῖπτον χαταφλέξας 
δὲ τὰς πέριξ χώμας ὑτιέστρειψεν εἰς τὴν Πτολεμαΐδα. πρὸς δὲ 
ταῖς ἀρτταγαῖς ἔτι τῶν Σύρων ὄντων xol τὸ τιλέον Βηρυτίων ava- 
ϑαρσήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι, xoi γὰρ ἀτεοχεχωρηχότα συνίεσαν Κέστιον, 
τοῖς ἀπολειφϑεῖσιν ἀδοχήτως ἐπέπεσον xol σιερὶ δισχιλίους αὐτῶν 
διέφϑειραν. 

10. Ὁ δὲ Κέστιος ἀναζεύξας ἀπὸ τῆς Πτολεμαΐδος αὐτὸς μὲν 

εἰς Καισάρειαν ἀφιχνεῖται, μοῖραν δὲ τῆς στρατιᾶς ττροέπεμιψεν 
εἰς Ιότυττην, τεροστάξας, εἰ μὲν χαταλαβέσϑαι δυνηϑεῖεν τὴν πόλιν, 

φρουρεῖν, εἰ δὲ πτροαίσϑοιντο τὴν ἔφοδον, περιμένειν αὐτόν τὲ χαὶ 
τὴν ἄλλην δύναμιν. τῶν δὲ oi μὲν χατὰ ϑαλασσαν οἱ δὲ χατὰ γῆν 
ἐτυιξιχϑέντες ἀμφοτέρωθεν αἱροῦσιν τὴν πόλιν ῥᾳδίως" xal μηδὲ 

PAMLVRC LatHegesippus II 14 p. 189. 
1 προῆλϑον PAML xx] xai ἐκ RO àx V 2 ἡττόμενοι P 

3 τῳ] τὸ PAV!C! τὸ λοιπὸν L 4 ἐπιστίμαισ ex corr. P ἀναπλη- 

ροῦντεσ V συμπαρὴν MVRC aderat Lat — ante χεστίω deletum ovv C 6 ὁ 
χέστιοσ V 1 Xaflovàov| Niese ζαβουλὼν PAMVRC ζαβουλῶνα L zabulon 
LatHeg; cf. infra III 38 (3, 1) Ant. VIII 142. uita 213. cont. Apion. I 110 

ἢ] ἡ PA, om. R fort. recte ἀνδρῶν] ἄνδρων 1, dvógov MROC; mihi suspectum, 
nec legisse uid. Heg, in quo est ingressus urbem cui nomen zabulon 8 xai 
καταλαβὼν] χαταλαβὼν δὲ VRC καταπεφεύγει RO χαταπεφεύγειν V! 
9 πλήρησ PA! 10 ἀφῆκεν (— χε M) AMV 11 ϑαυμάσας vov] PAMVRC 
LatHeg 9evueaoro? L ἔχων V!'O ἔχον tov χάλλουσ tr. V ὁμοίασ V 
12 σιδόνι PA σιδῶνι, ὦ i.ras. V 18 διαρπάξασ P διαρπάσασ, o ante c i. ras. A 

14 τὰσ 58. inéotgsgev MVRC τὴν om. L — 15 ἀναϑαρρήσαντεσ C 
16 συνήεσαν V? 17 ἐπέπεσαν P ἐπέσπασαν A 21 uiv χαταλαβέσϑαϊ uiv 

(uy VR) ἐγκαταλαβέσϑαι VRC δυνηϑεῖεν, εἰ i. ras. m. 2 R 22 προαί- 
σϑοιντο] oppidani praesensissent Lat, unde οἱ ἔνδον excidisse putat Destinon 

σ 
28 ὃ 1, ϑάλασαν Α 24 ἀμφοτέροϑεν R αἴρουσιν (— c. MLVB) 
PAMLVR πόλι] ἐόππην RCLat eti. marg. m. 2 V 
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φυγεῖν φϑασάντων τῶν οἰχητόρων, οὐχ ὅττως “ταρασχευάσασϑαι 
σιρὸς μάχην, ἐμτιεσόντες ἅτταντας ἀνεῖλον σὺν ταῖς γενεαῖς xai τὴν 

πόλιν διαρηιάσαντες ἐνέτιυρησαν᾽ ὃ δὲ ἀριϑμὸς τῶν φονευϑέντων 
τετραχόσιοι τιρὸς ὀχταχισχιλίοις. ὁμοίως δὲ χαὶ εἰς τὴν ὅμορον 

τῆς Καισαρείας Ναρβατηνὴν τοτταρχίαν ἔτεεμιμεν συχνοὺς τῶν ἱτιγεέων, 
οἱ τήν τὲ γῆν ἔτεμον xal τιολὺ τλῆϑος διέφϑειραν τῶν ἐειχωρίων 
τάς τὲ χτήσεις διήρττασαν xal τὰς χώμας κατέφλεξαν. 

11. Εἰς δὲ τὴν Γαλιλαίαν ἀπέστειλεν Καισέννιον Γάλλον ἣγε- 
μόνα τοῦ δωδεχάτου τάγματος παραδοὺς δύναμιν ὅσην ἀρχέσειν 
zog τὸ ἔϑνος ὑτιελάμβανεν. τοῦτον ἡ χαρτερωτάτη τῆς Γαλιλαίας 
σόλις Σέπφωρις μετ᾽ εὐφημίας δέχεται, καὶ τερὸς τὴν ταύτης εὐβου- 
λίαν αἱ λοιπαὶ ττόλεις ἠρέμουν. τὸ δὲ στασιῶδες xal λῃστριχὸν 
χιᾶν ἔφυγεν εἰς τὸ μεσαίτατον τῆς Γαλιλαίας ὄρος, ὃ χεῖται μὲν 

ἀντιχρὺ τῆς Σετιφώρεως, καλεῖται δὲ ᾿Ασαμών. τούτοις ὁ Γάλλος 
ἐχιῆγε τὴν δύναμιν. οἱ δὲ ἕως μὲν ἦσαν ὑιερδέξιοι, δᾳδίως τοὺς 

Ῥωμαίους ἡμίναντο τιροσιόντας xai τερὸς διαχοσίους αὐτῶν ἀνεῖλον, 
χεεριελϑόντων δὲ xai γενομένων ἕν τοῖς ὑινηλοτέροις ἡττῶντο ταχέως, 
χαὶ οὔτε γυμνῆτες ὁτελίτας συστάδην ἔφερον οὔτε ἐν τῇ τροπῇ 
τοὺς ἱπυτεεῖς ἐξέφευγον, ὥστε ὀλίγους μὲν ἐν ταῖς δυσχωρίαις δια- 

λαϑεῖν, ἀναιρεϑῆναι δὲ ὑπὲρ δισχιλίους. 
XIX. 1. Γάλλος μὲν οὖν ὡς οὐδὲν ἔτι ἑώρα χατὰ τὴν Γαλι- 

λαίαν νεωτεριζόμενον, ὑτιέστρεφεν μετὰ τῆς στρατιᾶς εἰς Καισά- 
ecua»v* Κέστιος δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας ἐνέβαλεν 

εἰς ̓ Αντιπατρίδα, καὶ zv9óuevog ἔν τινε πύργῳ Aqexov χαλουμένῳ 
συνηϑροῖσϑαι Ἰουδαίων δύναμιν ovx ὀλίγην τιροέτεεμτεεν τοὺς συμ- 

PAMLVRC LatHegesippus II 14 p. 100. 

2 ἐμπεσόντες] ἐμπεσόντεσ δὲ V? 3 ὃ δὲ om. PAM φ-ονευϑέντῶν V 

4 ὀχταχισχιλίουσ VRC τὴν, ἢ ex corr. m. 21, 5 νερβατινὴν PA ναβαρ- 
τινὴν L ναβατηνὴν V! ναρβαστηνὴν R ναρβατινὴν € nabatenan Lat Νάρβατα 
suprà ὃ 291 τοπαρχίαν] PALLat ἐπαρχίαν MVRO -τῶν A 6 ἐπιχωρίων 
i. marg. suppl., in textu eras. πολεμίων L 8 ἔστειλε VRC Ἰαισέννιο»ν)]) 
χεσσαίνιον Ῥ χεσσένιον AL χέστιοσ MVRO et fort. Heg cesennium Lat 

10 ὑπελάμβανε MVRC τούτων VO. 11 σεπφώρισ V σεπφωρισ (sic) C ἐπ- 
qoo R! sefforis Lat 12 λοιπαὶ ex λοιποὶ corr. M στασιῶδεσ δὲ 
ArUP στασιῶ -δεσ V 13 ἔφευγεν L μεσώτατον ῬΑ μεσαίτατον, αἱ 
iras. 1 1100. m. 2. 14 ἀντιχρυσ LVRC σεπφώρεωοσ, litt. soo i. ras. corr. A 
σεπφώρισ P σεπφώρησ L — 15 δ᾽ ^L 16 ἠμύναντο] ἔβαλλον VROC ulcisce- 
bantur Lat ἠμύνοντο Destinon προσιόντασ, «c i. ras. A 11 δὲ om. C! 

ὑψηλοῖσ VRC celsiora Lat 18 γυμνῆτες ὅπλίτας] γυμνῆται (γυμνίται V1C 

γυμνιταὶ R) rovc ὁπλίτασ MVRC [19 ἐξέφυγον 1, 21 ἔτι] om. VRC iam 

Lat 24 ἔν] ij PAL ἀφαικοῦ MVRC afeci (nom.) Lat — 25 προσέπεμπε 
L προύπεμψε VRC 
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βαλοῦντας. οἱ δὲ τιρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν δέει τοὺς Ιουδαίους διε- 

σχέδασαν, ἐπεελϑόντες δὲ ἔρημον τὸ στρατότπεεδον «ai τὰς πέριξ χώμας 
ivémgmoav. ἀττὸ δὲ τῆς ᾿Αντιπατρίδος Κέστιος εἰς Τὐδδα τπεροελϑὼν 

χενὴν ἀνδρῶν τὴν πόλιν χαταλαμβάνει" διὰ γὰρ τὴν τῆς σχηνοττη- 
γίας ἑορτὴν ἀναβεβήχει zv τὸ τιλῆϑος εἰς Ἱεροσόλυμα. “τεντή- 
xovra δὲ τῶν παραφαγνέντων διαφϑείρας καὶ τὸ ἄστυ χαταχαύσας 
ἐχώρει πρόσω, xai διὰ Βαιϑώρων ἀναβὰς στρατοπτεδεύίεται κατά 
τινα χῶρον Γαβαὼ χαλούμενον, ἀπέχοντα τῶν ᾿εροσολύμων :τεντή- 
χοντὰα σταδίους. 

2. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι κατιδόντες ἤδη σπτλησιάζοντα τῇ μητροττόλει 
τὸν πτόλεμον, ἀφέμενοι τὴν ἑορτὴν ἐχώρουν ἐπὶ τὰ ὅπλα, καὶ μέγα 
τῷ πτλήϑει ϑαρροῦντες ἄταχτοι μετὰ χραυγῆς ἐξεττήδων ἐπὶ τὴν 
μάχην μηδὲ τῆς ἀργῆς ἑβδομάδος ἔννοιαν λαβόντες" ἣν γὰρ δὴ τὸ 
μάλιστα παρ᾽ αὐτοῖς ϑρησχευόμενον σάββατον. ὃ δ᾽ ἐχσείσας αὐτοὺς 
τῆς εὐσεβείας ϑυμὸς ἐποίησεν τιλεονεχτῆσαι xal χατὰ τὴν μαχην" 
μετὰ τοσαύτης γοῦν ὁρμῆς τοῖς Ῥωμαίοις ττροσέττεσον, ὡς διαρρῆξαι 
τὰς τάξεις αὐτῶν χαὶ διὰ μέσων χωρεῖν ἀναιροῦντας. εἰ δὲ μὴ 

τῷ χαλασϑέντι τῆς φάλαγγος οἵ τὲ ἱτετεεῖς ἐχηεεριελϑόντες ἑπτή- 
μυναν χαὶ τοῦ πεζοῦ τὸ μὴ σφόδρα χάμνον, xav ἐχινδύνευσεν ὅλῃ 
τῇ δυνάμει Κέστιος. ἀττέϑανον δὲ Ρωμαίων σιενταχόσιοι δεκατιέντε" 
τούτων ἦσαν οἱ τετραχόσιοι “πεζοί, τὸ δὲ λοιττὸν imztig' τῶν δὲ 
3 , z , ) DUE DS 
Ἰουδαίων δύο sóc τοῖς εἴχοσι. γενναιότατοι ὃ αὑτῶν ἔδοξαν ol 
Πονοβάζου τοῦ τῆς ““διαβηνῆς βασιλέως συγγενεῖς, Πονόβαζός τε 
χαὶ Κενεδαῖος, ue9! οὺς ὃ Περαΐτης Νίγερ xai Σίλας ὁ Βαβυλώ- 

PAMLVRCLatHegesippus II 14 p. 160. 

1 διεσχέδασαν, é ex α corr. A 2 δὲ) τε L 3 λύόδδαν C et ex corr. A 

λύδα V προσελϑῶὼν VRO 6 παραφανέντω M. προφανέντων CO 1 βαιϑωρῶν 
MVRC et ex corr. ἃ βεϑώρων L bethoron (acc.) Lat 8 γαβαῶ V 

τῶν, ὧν i. ras. τη. 2 V πεντήχονταὶ v A. 711 τῆσ ξορτῆσ MVRC 12 μετὰ] 
καὶ μετα MVRCLat fort. recte 14 δὲ ᾺΟ ἐχσείσασ, σεισασ ex corr. M 

15 χαὶ om. V 17 τὰσ- τάξεισ, eras. 51, μέσον AL'O εἰ — 20 Κέστιος] 
nisi ei militum parti, quae necdum locum amiserat, equites exerciti (ezcciti Niese) 

subuenissent quique non satis defecerunt pedites, àn periculo totus cestii fuisset 
ezercitus Lat ut omnem exercitum auerterent, nisi equites subuenissent peditibus 

laborantibus Heg εἰ δὲ μὴ τῷ] M & δὲ δὴ τῶ μὴ PA'!R εἰ δὲ δὴ μὴ τῶ ex 
corr. Α εἰ μὴ τῶ μὴ 1, εἰ δὲ - - τῶι μὴ (eras. μὴ) V εἰ δὲ μὴ τῶ μὴ (post δὲ 
deletum uid. «) € 18 φάλλαγοσ V 19 τοὺσ πεζοὺσ VR τῶν πεζῶν Ο 
κάμνον] χαμὸν (o ex o corr. VO ΕΟ 20 Ῥωμαίων om. C 22 γενναιότατοι, 
. finale suppl. A δὲ VRC 23 βασιλέως iterauit iteratum expunxit A 

τε om. C 24 χενεδέοσ PA χενέδεοσ L κενδαῖοσ C cenedeus Lat caenezei 
cod. Cass. cedei cod. AHeg ὁ βαβυλώνιοσ σίλασ tr. À 
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γιος αὐτομολήσας εἰς τοὺς Ιουδαίους az yoízza τοῦ βασιλέως" 

ἐστρατεύετο γὰρ τιαρ᾽ αὐτῷ. κατὰ πιρόσωπον μὲν ovv ἀναχοπέντες 
Ἰουδαῖοι πρὸς τὴν πόλιν ὑτιέστρεφον, χατότιιν δὲ τοῖς Ῥωμαίοις 
ἐπὶ τὴν Βεϑώραν ἀνιοῦσιν τιροσπιεσὼν ὃ τοῦ Γιώρα Σίμων σπτολὺ 
τῆς οὐραγίας ἐσπάραξεν xal συχνὰ τῶν σχευοφόρων ἀττοστιάσας 
ἤγαγεν εἰς τὴν τεόλιν. μένοντος δὲ τοῦ Κεστίου χατὰ χώραν τρισὶν 
ἡμέραις οἱ Ιουδαῖοι τὰ μετέωρα χατειληφότες ἐπετήρουν τὰς :ταρό- 
δους δῆλοί ve ἦσαν οὐχ ἠρεμήσοντες ἀρξαμένων τῶν Ῥωμαίων 
ὁδεύειν. 

3. Ἔνϑα δὴ χατιδὼν ᾿“γρίσισεας οὐδὲ τὰ Ῥωμαίων ἀκίνδυνα 
cA Sov ἀτιείρου ττολεμίων τὰ ὄρη περισχόντος ἔχρινεν ἀττοτεειρα- 
ϑῆναι τῶν Ἰουδαίων λόγοις" ἢ γὰρ πάντας σιείσειν χαταϑέσϑαι 
τὸν σπιόλεμον ἢ τῶν ἐναντιωϑέντων ατοστήσειν τὸ μὴ συμφρονοῦν. 
ÉmeuWev οὖν τῶν zag ̂  ἑαυτῷ τοὺς μάλιστα γνωρίμους ἐκχεένοις 
Βόρχιόν ve xol Φοῖβον, δεξιάς ve παρὰ Κεστίου xoi συγγνώμην 
χαρὰ Ῥωμαίοις ἀσφαλῆ περὶ τῶν ἡμαρτημένων ὑπισχνούμενος, εἰ 
và ὅτιλα δέψαντες πιρὸς αὐτοὺς μεταβάλοιντο. δείσαντες δὲ oi 
στασιασταὶ μὴ ττᾶν τὸ πιλῆϑος ἀδείας ἐλτείδι τερὸς τὸν ᾿“Ιγρίσετταν 
μεταβάληται, τοὺς àzt αὐτοῦ τιρεσβεύοντας ὥρμησαν ἀνελεῖν. xci 
γιρὶν ἢ φϑέγξασϑαι τὸν μὲν Φοῖβον διέφϑειραν, ὃ δὲ Βόρχιος 
τρωϑεὶς ἔφϑη διαφυγεῖν" τοῦ δήμου δὲ τοὺς ἀγαναχτήσαντας λίϑοις 
χαὶ ξύλοις παίοντες εἰς τὸ ἄστυ συνήλασαν. 

4. Κέστιος δὲ τὴν τιρὸς ἀλλήλους αὐτῶν ταραχὴν εὔχαιρον ἰδὼν 

PAMLVRCLatHegesippus II 15 p. 160. 

1 αὐτομολίσασ V αὐτομολήσαντες et ἃ. 2 ἐστρατεύοντο uertit Lat 
ἀπ᾿ ᾿Αγρίππα] Hudson e codd. Bod. et Rost. ab agrippa Lat ἀγρίππα PAMLROC 
ἀγρίππασ V 3 ot ἰουδαῖοι MLVROC ὑπέστρεψαν V χατόπην ἃ 
4 Bs9ogav] PAL βαιϑωρῶν MVRC bethoron Lat 05 8C γειώρα 
LR 5 οὐραγίας] οὐραγίασ αὐτῶν M. ἀποσπάσας] ἐξαρπάσασ VRC 

7 oi] om. P οἱ δὲ V! 8 1. marg. à V οὐχήρεμήσοντεσ PA ἠρεμήσοντεσ, 
ἦρε ex ἐρη corr. R 10 "Pouatov] δωμαίων ὁδεύειν PA, cf. u. 9 
11 πλήϑους] πλήϑουσ τὲ R περισχόντεσ V περιέχοντοσ R et i. marg. 
m2 v 13 cov ἐναντιωϑέντων] vov ἐναντίων VRO si qui aduersarentur 
Lat τινῶν ἐναντιωϑέντων Destinon ἀποστῆσαι VRO 14 ἐχείνων VR 
165 Βόρχιον] PA βορχαῖόν MLVRO borcaeum Lat lorcium codd. Heg τεῖ 

tt xol PA συγνώμην R 16 ῥωμαίων MLRC ἜΣ, M εἰ-, eras. 
cR 11 δείσαντες Ἰίογαυϊ M! δ᾽ 1, 18 πᾶν τὸ] τὸ πᾶν P τι ἂν τὸ VRC 
19 πρεσβεύίσοντασ PA, unde πρεσβεύσαντας Niese 20 Bogxioc] ῬΑ βορχαῖοσ 
MLRO βαρχαῖοσ V borcaeus Lat lorcius codd. Heg 21 ἀγα | χτήσαντασ P 

ἐπαγαναχτήσαντασ VRC i. marg. 49' V 22 i. marg. 4; C 23 τὴν 
7900, litt. ἣν πρὸ i. ras. 3—4 litt. M 
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elc ἐπίϑεσιν ἅπασαν ἐπῆγεν τὴν δύναμιν xai τραττέντας μέχρι Tego- 
σολύμων χατεδίωξεν. στρατοπτεδευσάμενος δὲ ἐπὶ τοῦ χαλουμένου 
Σχοποῦ, διέχει δ᾽ οὗτος ἕτιτὰ τῆς πόλεως σταδίους, τρισὶ μὲν ἡμέ- 
ραις οὐχ ἐπεχείρει τῇ τεόλει τάχα τι ztagà τῶν ἔνδον ἐνδοϑήσεσϑαι 
προσδοχῶν, εἰς δὲ τὰς τεέριξ χώμας ἐφ᾽ ἁρπαγὴν σίτου πολλοὺς 

διαφῆκεν τῶν στρατιωτῶν" τῇ τετάρτῃ δέ, ἥτις ἣν τριαχὰς Ὑπεερ- 
βερεταίου μηνός, διατάξας τὴν στρατιὰν εἰσῆγεν εἰς τὴν πόλιν. ὃ 
μὲν οὖν δῆμος ὑπὸ τοῖς στασιασταῖς ἔμφρουρος ἣν, οἱ δὲ στασια- 
σταὶ τὴν εὐταξίαν τῶν Ῥωμαίων χατατελαγέντες τῶν μὲν ἔξω τῆς 

γυόλεως μερῶν εἶχον, εἰς δὲ τὴν ἐνδοτέρω χαὶ τὸ ἱερὸν ἀνεχώρουν. 
Κέστιος δὲ τεαρελϑὼν ὑτεοτείμσερησιν τήν ve Βεϑεζὰν τιροσαγορευο- 
μένην xoi τὴν Καινότειολιν xot τὸ καλούμενον “Ιοχῶν ἀγοράν, ἔπειτα 
πρὸς τὴν ἄνω πόλιν ἐλϑὼν ἀντιχρὺ τῆς βασιλικῆς αὐλῆς ἐστρατο- 
πιεδεύετο. x&v εἴπερ ἠϑέλησεν xav! αὐτὴν ἐκείνην τὴν ὥραν ἐντὸς 
τῶν τειχέων βιάσασϑαι, "υταραυτίχα τὴν πόλιν ἔσχεν xal τὸν πόλε- 
μὸν συνέβη χαταλελύσθαι" ἀλλὰ γὰρ 0 ve στρατοπεδάρχης Τυραν- 

γιος Πρίσχος xai τῶν izzc&gyov οἱ ττλεῖστοι χρήμασιν ὑτεὸ Φλώρου 

δεχασϑέντες ἀπέστρειναν αὐτὸν τῆς ἐπιχειρήσεως. xol παρὰ τὴν 
αἰτίαν ταύτην ὃ ve τιόλεμος ixl τοσοῦτον μῆχος τερούβη χαὶ ἀνη- 
χέστων Ἰουδαίους συμφορῶν ἀνατυλησϑῆναι συνέτσεεσεν. 

5. Ἐν δὲ τούτῳ πολλοὶ τῶν γνωρίμων δημοτῶν ᾿νάνῳ τῷ 
2 , , f^ ^ σ᾿ ς 3 , 

Ιωγάϑου παιδὲ πεισϑέντες ἐχάλουν τὸν Κέστιον ὡς ἀνοίξοντες 

PAMLVRCLatHegesipus II 15 p. 101. 

1 ἐπῆγεν] ἦγεν (ἦγε A) PAL in eos duxit Lat μέχρισ LV? 2. χατε- 
δίωξε MVROC 3 σὲ VRC ἑπτὰ] ad ertum stadium appropinquasse 
Cestium narrat Heg, locum non nominat 4 ἐπιχειρεῖ L ἔνδοϑεν P 

£vóo - ϑήσεσϑαι Α ἐνδοθήσεσϑαι, litt. εσϑ' solito angustius scriptae M ὅ zo- 
Aovo C Hyperberetaei 30. dies est 17. Nouembris (XV k. Dec.) anni Iuliani 

(66 p. Chr. 6 ὑπερβερεταίου (s. m. rec.) P ὑπερβεραιταίου V. octobris Lat 
" εἰσήγαγεν MVRC 8 φρουρὸσ L στασιασταὶ δὲ tr. Υ80 10 μερῶν 

τῆσ πόλεωσ tr. VRO εἶχον] ἧκον (ἡ ex ἡ corr. V) A!V 11 ὑπεμπίπρησι 
(σι ex σαι corr. €) VC ὑπεμπίμπρησι K Βεϑεζὰν] Niese ut supra $ 328 
βηϑεσδὰν P βεσδεϑὰν A βεσδαϑὰν L βεζεϑὰν MVRC bedestham Lat bethesdam 
cod. C bethsaidam cod. AHeg βΒεζεϑὰν προσαγορευομένην τὴν καὶ Καινόπολιν 
ex V 151 (4, 2) Relandus 12 post τὴν deletum c» V 13 ἀντιχρυσ 1, 
ἐστρατοπεδεύσατο V 14 x&v] χαὶ P — 15 τειχῶν VRC ἔσχεν) εἶχεν L 

16 χαταλύεσϑαι PAML 17 ἡπάρχων, LU. TA8. ὍΟΥΕΙ A 18 δεχασϑέντες] L 

δελεασϑέντεσ PAMVRC corrupti Lat Heg ὑποφϑαρέντεσ i. marg. 1, αὐτῶν C 
χαὶ — 19 προύβη om. Lat 19 τοσοῦτο L! 20 ἐουδαίοισ P ἰουδαίουσ 
ἀνηκέστων tr. VRC— 21 δημοτῶν, su ἷ. ras, o ex o corr. ὁ τῷ] τοῦ V 
"Avivo — 22 πεισϑέντες] ananias uanathias cod. Vat. ananias uanati filii cod. 

Berol. ananus lonathae filius ed. bas. Lat 22 ἰωνάϑα (c repictum) A 
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αὐτῷ τὰς πύλας. ὃ δὲ χαὶ πρὸς ὀργὴν ὑτιεριδὼν xol μὴ πάνυ 
γιστεύσας διεμέλλησεν, ἕως οἱ στασιασταὶ τὴν τιροδοσίαν αἰσϑό- 
μένοι τοὺς μὲν zegl τὸν “Ἵνανον ἀτοὸ τοῦ τείχους χατέβαλον καὶ 
λέϑοις zt ovre συνήλασαν εἰς τὰς oixíac, αὐτοὶ δὲ διαστάντες 

UO τῶν πύργων τοὺς Qt οπειρωμένους τοῦ τείχους ἔβαλλον. ποέντε 

μὲν ovv ἡμέραις πάντοϑεν ἐπιχειροῦσιν τοῖς Ῥωμαίοις ἀμήχανος 
ἣν 1$ προσβολή, τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἀναλαβὼν ὃ Κέστιος τῶν τε éxt- 

λέχτων συχνοὺς xai τοὺς τοξότας χατὰ τὸ τιροσάρχτιον ἐτεεχείρει 
χλίμα τῷ ἱερῷ. Ἰουδαῖοι δὲ ἀττὸ τῆς στοᾶς εἶργον, xal πολλάκις 
μὲν ἀτιεχρούσαντο τοὺς τῷ τείχει τεροσελϑόντας, τέλος δὲ τῷ τυλήϑει 

- - 2 c ΄ - SW , c - 

τῶν βελῶν avoxomévveg ὑπεχώρησαν. τῶν δὲ Ῥωμαίων ot σπιρῶτοι € 

τοὺς ϑυρεοὺς ἐξερείσαντες εἰς τὸ τεῖχος καὶ χατὰ τούτων οἱ χατόπιν 

ἄλλους οἵ ve ἑξῆς ὁμοίως τὴν χαλουμένην “ταρ᾽ αὑτοῖς χελώνην 
ἐφράξαντο, xa9! ἧς τὰ βέλη φερόμενα περιωλίσϑανεν ἄπεραχτα, 
μηδὲν δὲ οἱ στρατιῶται χαχούμενοι τὸ τεῖχος, ὑπτέσυρον καὶ τοῦ 

ἱεροῦ τὴν τεύλην ὑτεοτειμτυράναι τιαρεσχευάζοντο. 
6. Ζεινὴ δὲ τοὺς στασιαστὰς ἔκπληξις κατέλαβεν" ἤδη δὲ 

7t0ÀÀ0l διεδίδρασχον αὐτὸ τῆς πόλεως ὡς ἁλωσομένης αὐτίχα. τὸν 

δὲ δῆμον ἐπὶ τούτοις συνέβαινεν ϑαρρεῖν, xal χαϑὸ παρείχοιεν ot 
στονηροί, τιεροσήεσαν αὐτοὶ τὰς τεύλας ἀνοίξοντες xai δεξόμενοι τὸν 

Κέστιον ὡς εὐεργέτην. ὃς εἶ, βραχὺ τῇ πολιορχίᾳ τιροσελιτεάρησεν, 
xav εὐθέως τὴν πόλιν παρέλαβεν" ἀλλ᾽ οἶμαι διὰ τοὺς πονηροὺς 
ἀπεστραμμένος ὃ ϑεὸς ἤδη xci τὰ ἅγια τέλος λαβεῖν ἐπ᾿ ἐχείνης 
τῆς ἡμέρας ἐχώλυσεν τὸν πτόλεμον. 

PAMLVRC LatHegesippus II 15 p. 161. 
2 διημέλησεν P διεμέλησεν ἃ διημέλλησεν L? neglexit Lat αἰσϑανόμενοι 1." 

ὃ τὸν ἄνανον (litteris νὰν inductae sunt correcturae quas non expedio) À ἀπὸ] 

ἐπὶ VRC de Lat — 5 ἀποπειρομένουσ P ἀποπειραμένουσ R et ut uid. V! τείχους) 
τείχουσ ἀπὸ τῶν πύργων P — 6 ἀμήχανον 1 δὲ VRC— 8 ἐπεχείρει, πε ex 

zw Corr. P ἐπιχειρεῖ ὙΠ, 9 εἷργον P et ex corr. Α1, πολλάχεῦ zoAÀdar R 
10 τὸ τείχει L? πλείϑει C 11 ἀποχοπέντεσ L ἀνεχώρησαν PAML 
12 ἐξαιρήσαντεσ PA — xoalom.L! τούτων, τοῦΒ. Ρ 14 περιωλίσϑαινεν (o ex 
o corr. V) MVC? περιολίσϑα C! 15 μηδὲν δὲ oi] ot δὲ VR δὲ] suppl. A 
δ᾽ LO χαλούμενοι R eti. marg. m. 2 V ὑπέσυρον] ὑπώρυσσον MLVRC 
16 ὑποπιπράναι C 17 ἤδη τε Destinon 18 ἁλωσομένης] ἁλουμένησ P 
ἁλουμενήσ Α΄, unde ἀναλουμένης uel ἀπολουμένης suspicatur Destinon 
19 συνέβαινεν ἐπὶ τούτοισ tr. VRC χαϑὸ, 0 ex ὦ aut « corr. L παρή- 
κοιεν PA 20 προσίεσαν PA αἀνοίξαντεσ M δεξάμενοι 1, 21 εἰ om. 1,7 
post πολιορχίᾳ deletum παρέλαβεν C 22 παφέλαβε, ρέλαβε repictum A 
«AA — 24 πόλεμον] sed credo iam tunc infestus pessimis deus, eiusque sancía 

illo die finem bello dari prohibuerunt Lat 28 ἐπ᾿ ἐκείνης repictum A 
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[d 

7. 'O γοῦν Κέστιος οὔτε τὴν τῶν soAtogxovuévow ἀπτόγνωσιν 
οὔτε τοῦ δήμου τὸ φρόνημα συνιδὼν ἐξαίφνης ἀνεχάλεσεν τοὺς 
στρατιώτας χαὶ καταγνοὺς ἐπ᾿ οὐδεμιᾷ πληγῇ τῶν ἐλπίδων mapa- 
λογώτατα ἀπὸ τῆς στόλεως ἀνέζευξεν. σπερὸς δὲ τὴν ἀδόχητον αὐτοῦ 
τροττὴν ἀναϑαρσήσαντες οἱ λῃσταὶ χατὰ τῶν ὑστάτων ἐττεξέδραμον 
xal συχνοὺς τῶν ἱχιπτέων χαὶ πεζῶν διέφϑειραν. τότε μὲν οὖν ἐν 

τῷ κατὰ τὸν Σχοτὸν αὐλίζεται στρατοπέδῳ Κέστιος, τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ 
σπεροσωτέρω χωριζόμενος μᾶλλον ἐξεχαλέσατο τοὺς πολεμίους, καὶ 
τοὺς ὑστάτους αὐτῶν τιροσχείμενοι διέφϑειρον xol καϑ' ἑκάτερον 
τῆς 0000 περιιόντες ἠχόντιζον εἰς σελαγίους. οὔτε δὲ ἐπιστραφῆναι 10 
cQÓg τοὺς χατότπτιν τιτρώσχοντας ἐθάρρουν οἱ τελευταῖοι ἄτεειρόν 
τι σήλῆϑος οἰόμενοι διώχειν xol τοὺς χατὰ τιλευρὸν ἐγχειμένους 
ἀναστέλλειν οὐχ ὑπέμενον, αὐτοὶ μὲν ὄντες βαρεῖς xoi δεδοιχότες 

τὴν τάξιν διαστᾶν, τοὺς δὲ Ιουδαίους ὁρῶντες κούφους xal πρὸς 
τὰς ἐπιδρομὰς εὐχόλους᾽ ὥστε συνέβαινεν αὐτοῖς ττολλὰ χαχοῦσϑαι 15 

μηδὲν ἀντιβλάπτουσιν τοὺς ἐχϑρούς. παρ᾽ ὅλην δὲ τὴν δδὸν παιό-  — 
μενοι xol τῆς φάλαγγος ἐχσειόμεγοι χατέπιπτον, μέχρι πολλῶν —— 

διαφϑαρέντων, ἐν οἷς ἦν Πρῖσχος μὲν στρατάρχης τάγματος ἕχτου, —— 
“1ογγῖνος δὲ χιλίαρχος, ἔπαρχος δὲ ἴλης -diutAtoc Ἰούκουνδος ὄνομα, | 
μόλις εἰς Γαβαὼν χατήντησαν ἐπὶ τὸ σπιρότερον στρατότεεδον, τὰ 20 
πολλὰ xci τῶν σχευῶν ἀποβαλόντες. ἔνϑα δύο μὲν ἡμέρας ἐπέ- 
uewev ὃ Κέστιος ἀμηχανῶν, 0 τι χρὴ ποιεῖν, τῇ τρίτῃ δὲ πολλῷ 
γελείους τοὺς πολεμίους ϑεασάμεγος xal τιάντα τὰ χύχλῳ μεστὰ 

Qt 

PAMLVRC LatHegesippus II 15 p. 162. 

1 χέστιοσ ovts ex χέστιοσ Corr. m. 2L οὔτε om. L'!C πολιορ- xov- 
μένων P 2 τὸ φρόνημα τοῦ δήμου tr. VRC 1. marg. iz V συνιδὼν] 
κατιδὼν, κατὶ repictum A post ἐξαίφνης deletum γνοὺσ C 3 οὐδεμιᾷ, 
ov ex , corr. P 4 ἀνέζευξεν] ἀναζεύξασ et i. marg. ἀνέζευξεν L 

7 2 , c , 
5 προτροπὴν PAML τρο-ἣν € ἀναϑαρρήσαντεσ V RO ὑπεξέδραμον M. 

ἐξέδραμον ALVRC 06 τῶν ex ἱππέων corr M πεζοὺσ L! 7 Mur R 

στρατοπέδω αὐλίζεται tr. VRO. δὲ VRO 58 προσοτέρω P προσωτέρῳ V 
χαριζόμενοσ À καὶ τοὺς — 10 πλαγίους] tamquam postremis adpositi multos 
necabant quam (cum alii codd.) utraque itineris parte uallata in transuersos tela 

iactabant Lat — 9 διέρϑειραν A χαὶ om. VRC ἑχάτερον) ἕτερον δὲ VRO 
10 περιόντες] προσιόντεσ VRC 11 ἐϑάρουν C! 12 πλευρὰν LVO 
15 εὐχόλουσ, εὐ i. ras. A αὐτοὺσ PL! 17 καὶ — ἐχσειόμενοι i. marg. 
suppl. M 18 πρίσχοσ codd. μὲν πρίσκοσ tr. L 19 Aoyyivoo, o ex v corr. C 

ἔ-παρχοσ αὶ Ago PAL'OC εἰλησ L' εἴλησ K-5o V αἱμίλιοσ AC ἰου- 
L 

xovvóoc P ἰουχοῦνδοσ VO óvua L! ὀνόματι VR. ὄνομα C. 20 μόγισ VRC 
γαβαὼ MLVRC gabao (acc. Lat — 23 μεστὰ, sot Ó. ras. 1—2 litt. m. 2 R 
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Ἰουδαίων ἔγνω xa9^ ἑαυτοῦ vc βραδύνας xav ἔτι μείνῃ πιλείοσιν 
χρησόμενος ἐχϑροῖς. 

8. Ἵνα δὲ συντονωτέρς χρήσαιτο qvyl, τὰ τὴν στρατιὰν ἀνϑέλ- 
xoyra τιεριχότιτειν τιροσέταξεν. διαφϑαρέντων δὲ τῶν τε ὀρέων 
xci τῶν ὄνων ἔτι δὲ xci τῶν ὑττοζυγίων τιλὴν ὅσα βέλη παρεχό- 
μιζεν xal μηχανάς, τούτων γὰρ διὰ τὴν χρείαν σιεριξίχοντο xai 
μάλιστα δεδοιχότες, μὴ Ἰουδαίοις κατ᾽ αὐτῶν ἁλῷ, τιροῆγε τὴν δύνα- 
μιν ἐπὶ Βεϑώρων. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι χατὰ μὲν τὰς εὐρυχωρίας ἧττον 
ἐχιέχειντο, συνειληϑέντων δὲ εἰς τὰ στενὰ xol τὴν χατάβασιν οἱ 
μὲν φϑάσαντες εἶργον αὐτοὺς τῆς ἐξόδου, ἄλλοι δὲ τοὺς ὑστάτους 
χατεώϑουν εἰς τὴν φάραγγα, τὸ δὲ sav σιλῆϑος τταρεχταϑὲν ὑττὲρ 
τὸν αὐχένα τῆς ὁδοῦ κατεχάλυτιτε τὴν φάλαγγα τοῖς βέλεσιν. ἔνϑα 
xol τῶν σεεζῶν ἀμηχανούντων τιροσαμύγνειν ἑαυτοῖς ἐτεισφαλέστερος 
τοῖς ἱχιπεεῦσιν ὃ χίνδυνος ἢν᾽ οὔτε γὰρ ἐν τάξει χατὰ τῆς δδοῦ 
βαδίζειν ἐδύναντο βαλλόμενοι, καὶ τὸ Τιρόσαντες ἐτεὶ τοὺς τιολεμίους 

ἱχιπτάσιμον οὐκ wv: τὸ δὲ ἐπὶ ϑάτερα χρημνοὶ x«i φάραγγες, εἰς 
οὺς ἀτιοσφαλέντες χατεφϑείροντο, xal οὔτε φυγῆς τις τόττον οὔτε 
ἀμύνης εἶχεν ἐτείνοιαν, ἀλλ᾽ ὑτε ἀμηχανίας ἐπε οἰμωγὴν ἐτράττοντο 
χαὶ τοὺς ἐν ἀπογνώσεσιν ὀδυρμούς" ἀντήχει δ᾽ αὐτοῖς τὸ παρὰ 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 15 p. 163. 

1 τε om. M βοαδύνων MVRC χαὶ ἐὰν VRC Kr μείνῃ] ἐπι- 
μένοι VRC 2 χρησάμενοσ, c finale ex « corr. P ἐχϑροῖσ χρησόμενοσ 
tr. L 3 δὲ] δὴ L itaque Lat συντονωτέρᾳ!] Dindorf συντομωτέρα codd. 
Lat 4 διαφϑαρέντων — ὃ ὑποζυγίων] occisisque tunc mulis atque. asinis 
aliüsque iumentis Lat διαφϑαρέντων — Π ἁλῷ] caesa iumenta, pleraque 
uehicula comminuía aliaque huiusmodi, quae oneri magis quam usui in 
periculis erant, consumpta aut praecipitata, ut obsidionum instrumenta aut 
genera telorum , quibus rebus amplius terrebantur , ne aduersum se hostem 

suis subsidiis armarent Heg tc] 8. P om. A voce 11 ὀρέων] i. marg. 

ἡμιόνων R ὀρέων ------- , l marg. yg οὐρήων τουτέστιν ἡμιόνων Lips 
Ὁ xai τῶν ὄνων ἔτι δὲ om. VRO ὄνων] ἡμιόνων LM καὶ (post 
δὲ) om. AM 6 διὰ τὴν] ἐπὶ VR et fort. Lat in quo est uelut usui 

futura περιείχετο et δεδοικὼς uertit Lat 1 42059 MVRC προσῆγε 
PAL antecedebat (exercitum) Lat 8. ἐπὶ χατὰ PAML wersus Lat βεϑωρῶν 

Α βαιϑώρων M. βαιϑώρασ VROC bethoron (acc.) Lat δὲ] du C τὴν εὐρυ- 
χωρίαν V 9 δ᾽ 1, τὰ στενὰ χαὶ τὴν χατάβασι»] PAL Lat τὴν χατὰ τὰ 
στενὰ χατάβασιν MVRC 10 φϑάσαντας uertit Lat ut uid. εἶργον P 
et ex corr AL ἄλλοι — 11 φάραγγα] alii postremos super agmen impingere 

Lat 11 φάραγγον V 12 φάλαγγα] φάραγγα PAML militen Lat 
17 χατεφϑείροντο] PAMLLat χατεφέροντο VRC deuoluebantur Heg καὶ — 
18 ἐπίνοιαν] nullusque locus aut fugiendi aut ulciscendi rationem habebat Lat 
tic om. RC τόποσ PA 18 εἶχον RC 19 δὲ VRC 
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"Iovóatov ἐγκέλευσμα xal xoavyr χαιρόντων ἅμα xai τεϑυμωμένων. 

ὀλίγου δὲ δεῖν πτᾶσαν ἀνήρπασαν τὴν ἅμα Κεστίῳ δύναμιν, εἰ qu) 
γὺξ ἐγέλαβεν, ἐν ἡ Ρωμαῖοι μὲν εἰς τὴν Βεϑώραν χατέφυγον, Ἰου- 
δαῖοι δὲ πτάντα và χύχλῳ πιερισχόντες ἐφρούρουν αὐτῶν τὴν ἔξοδον. 

9. Ἔνϑα δὴ Κέστιος τὴν φανερὰν ὅδδὸν ἀττογγοὺς δρασμὸν 
ἐβουλεύετο xal διαχρίνας τοὺς εὐψυχοτάτους στρατιώτας ὡσεὶ τετρα- 

χοσίους ἐπέστησεν τῶν δωμάτων, προστάξας ἀναβοᾶν τὰ σημεῖα 
τῶν ἐν τοῖς στρατοπέδοις φυλάχων, ὅπτως Ἰουδαῖοι ττἄσαν οἴωνται 

τὴν δύναμιν xarà χώραν μένειν" αὐτὸς δὲ τοὺς Àowvobc ἀναλαβὼν 
ἡσυχῆ τριάχοντα ττρόεισιν σταδίους. ἕωϑεν δὲ Ἰουδαῖοι χατιδόντες 
ἔρημον τὴν ἔπαυλιν αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἐξαττατήσαντας τετραχοσίους 
ἔδραμον, καχείνους μὲν ταχέως χατηχόντισαν, ἐδίωχον δὲ τὸν Κέστιον. 
ὃ δὲ τῆς τε νυχτὸς οὐχ ὀλίγον προειλήφει xal συντονώτερον ἔφευγεν 
μεϑ᾽ ἡμέραν, ὥστε τοὺς στρατιώτας vm ἐχττλήξεως καὶ δέους τάς 

ve ἑλεχιόλεις xal τοὺς ὀξυβελεῖς καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἄλλων ὀργάνων 
χαταλιχεῖν, ἃ τότε Ἰουδαῖοι λαβόντες αὖϑις ἐχρήσαντο κατὰ τῶν 
ἀφέντων. ττροῆλϑον δὲ τοὺς Ῥωμαίους διώχοντες μέχρι ᾿Αντιστα- 

τρίδος. ἔπειϑ᾽ ὡς οὐ κατελάμβανον, ὑτιοστρέφοντες τάς τὲ μηχανὰς 
ἦρον xci τοὺς νεχροὺς ἐσύλων τήν τε ἀπολειφϑεῖσαν λείαν συνῆγον 
xol μετὰ τταιάνων εἰς τὴν μητρόπολιν ἐπαλινδρόμουν, αὐτοὶ μὲν 
ὀλίγους ἀττοβεβλημένοι τιαντάσττασιν, τῶν δὲ Ῥωμαίων χαὶ τῶν 
συμμάχων “τεζοὺς μὲν “τενταχισχιλίους xal τριαχοσίους ἀνῃρηχότες, 

PAMLVRCLatHegesippus II 15 p. 164. 

1 ἐγκέλευσμα, 1. marg. yo ἐγκάλυμμα L 2 ἀνήρπασαν] ἂν ἥρπασαν PM 

ἥρπασαν VRC 3 Βεϑώραν] βαιϑώραν MRC βθεϑώραν V bethoron LatHeg 
cf. $ 516 sq. 6 εὐψυχωτάτουσ ÀA — στρατιώ: τασ V — oot] oo εἰσ ΑΜ], 
εἰσ VRC τετρακοσίους] quadraginta Heg 1 τῶν δωμάτων] τῶν ὀχυρωμάτων 
VR τοῖσ ὀχυρώμασι O tectorum fastigiis Lat in munitionibus Heg 7 &va- 

βοᾶν — 8 qvÀdxov] ἀναβάντασ σημαίασ τῶν £v roio στρατοπέδοισ φυλά- 
χων torüàv Υ80 uigilum, qui in castris excubarent, signa clamare Lat, ut tota 
nocte cum sírepitu maacimo officia praetendentium uallo circumsonarent Heg 

ἔν τισιν οὕτωσ εὕρηται προστάξασ ἀναβάντασ σημαίασ τῶν £v τοῖσ στρατο- 

πέδοισ φυλάχων ἱστᾶν i. marg. M 8. Ἰουδαῖοι] οἱ ἰουδαῖοι AMLVRC οἴονται 
PAC οἵωνται, i. marg. yg oiov τε m. 2 V 9 αὐτὸς] αὐτοὺσ ML! 10 δὲ 
ot ἰουδαῖοι AML 11 ἔπαυλιν] αὐλὴν PAL ante τετραχοσίους ras. 3—4 
lit. C 18 τε om. PL ἔφευγεν] ἤλαυνε ed. pr. — 15 ἐλεπόλεισ PALV 
πολλὰ] λοιπὰ VRC 11 μέχρισ MLVROC et ex corr. A. 18 ἔπειτα VRC 

σα 
19 ἐσύλουν PA! 21 παντάπασι») om. Lat παντάσιν (πα S. i. ras.) A 

x«i om. PALLat 22 xai τριαχοσίους om. Heg 
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ἱγυστεῖς δὲ ὀγδοήχοντα xai τετραχοσίους. τάδε uiv οὖν ἐπιράχϑη 
4íov μηνὸς ὀγδόῃ δωδεχάτῳ τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας ἔτει. 

XX. 1. Mera δὲ τὴν Κεστίου συμφορὰν σολλοὶ τῶν ἐχιιφρανῶν 
Ἰουδαίων ἃ ὥστιερ βαπτιξομένης γηὸς ἀγενήχοντο τῆς χστόλεως. Κοστό- 
βαρος γοῦν χαὶ Σαουλος ἀδελφοὶ σὺν Quiz τῷ Ταχίμου, στρα- 
τοπεδάρχης δ᾽ ἦν οὗτος᾽. ̓ἡγρέσεπτα τοῦ βασιλέως, δια ραν ες ἐχ τῆς 
πόλεως ᾧχοντο σιρὸς Κέστιον᾽ ὃ δὲ σὺν τούτοις χατὰ τὴν βασι- 
λικὴν αὐλὴν σολιορχηϑεὶς ᾿ντίσεας ὑπεριδὼν τὴν φυγὴν αὖϑις ὡς 
b7zÓ τῶν στασιαστῶν διεφϑάρη δηλώσομεν. Κέστιος δὲ τοὺς σιερὶ 

0 Ξάουλον ἀξιώσαντας ἀνέσεεμψεν εἰς -Ἰχαΐαν χειρὸς Νέρωνα τήν τε 

αὐτῶν δηλώσοντας ἀγάγκην xal τὰς αἰτίας τοῦ πολέμου τρέψοντας 
εἰς Φλῶρον" τὴν γὰρ iv! ἐχεῖνον ὀργὴν xovqíotw καὶ τοὺς ἑαυτοῦ 
χιγδύνους d 

eor 

2. Kav τούτῳ ΦΙαμασχηγοὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων φϑορὰν τευϑό- 
l5 μένοι τοὺς παρ᾽ ἑαυτοῖς Ἰουδαίους ἀνελεῖν ἐσττούδασαν. χαὶ χαϑὸ 

μὲν εἶχον αὐτοὺς ἐν τῷ γυμνασίῳ συνηϑροισμένους zt&À«L διὰ τὰς 
7toUíag τοῦτο πραγματευσάμενοι, ῥάστην τὴν ἐσειχείρησιν ἐδόχουνγ᾽" 
ΘΗΝ δὲ τὰς ἑαυτῶν γυναῖχας ἁτιάσας LU ὀλίγων ὑσέηγ- 
μένας τῇ ουδαῖχ ϑρησχείᾳ᾽ διὸ μέγιστος αὐτοῖς ἀγὼν ἐγένετο 

Ὁ λαϑεῖν ἐχξένας. τοὺς δὲ Ἰουδαίους ὡς ἂν iv στενῷ χωρίῳ τὸν 

PAML VROCLatHegesippus II 16 p. 165. 
1 ὀγδοήκοντα καὶ τριαχοσίουσ AM τριαχοσίουσ καὶ ὀγδοήχοντα VRC 

nongentis et octoginta Lat trecenti Heg τάδε] ταῦτα VRC 2 .Δίου] 
nouembris Lat Dii 8. dies est 25. Nouembris (VII k. Dec.) anni Iuliani 
(66 p. Chr.) ὀγδόῃ om. V spatio circiter 4 litt. uacuo relicto óo- 
δεχάτῳ — ἔτει] om. V, i. marg. suppleta sunt haec: ιβ ἔτει τῆσ végavoc 
ἡγεμονίασ vosugolov ἔτει τῆσ νέρωνοσ ἡγεμονίασ tr. RC 4 νεὼσ 
LVRC κωστόβαροσ R castabarus Lat custobarus Heg 5 ov» VRC 

x«l] καὶ o L σαοῦλοσ MRC IP V ἰωακείμου C 6 δὲ 
VRC 8 αὖϑις] infra IV. 140 (3, 4) 9 διερϑάρη] i. marg. suppl A 
διεφϑάρει ex corr. P δηλώσωμεν PA! 10 σαοῦλον MRC 
ἀξιώσαντας] om. Lat ἀξιώσοντασ L! et ex corr. A 11 αὑτῶν Bekker 
δηλώσαντασ᾽ A! δηλώσοντα R! ἀνάγκην] φυγὴν VRO necessitatem Lat 

-αὖϑισ ὧσ ὑπὸ τῶν στασιαστων διερϑάρη post φυγὴν ex ἃ. S iterata de- 
leuit € 12 τὴν — 13 ἤλπισεν] sperauit enim et iram in illum ezci- 
fatum iri et sua pericula sulmouenda Lat τὴν] τήν τε VR τῇ € 
ὀργῆ C κουφήσειν R ἤλπισε MVRC 14 i. marg. ux VC 
19 ἐσπούδασαν, ἐ suppl A ἐσπόδασαν C! 16 γνυμνασίω A 
πάλαι τυ ΣΥΝ tr. VRC τὰς] vo VRC 18 ἐδεδοίχε- 
σαν ΕΟ 
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2 ' , * , , οὐρα 3 , 
ἀριϑμὸν μυρίους xai ττδνταχοσίους στάντας ocYvOzAovo ἑπελϑόντες 

2 -" 2 , 

ὑπὸ μίαν ὥραν ἀδεῶς αττέσφαξαν. 
΄ - c f , 

3. Oi δὲ διώξαντες τὸν Κέστιον ὡς ὑπέστρεψαν εἰς εροσό- 
ἢ δὰ N Qt e 2 ς Pap A. δ - ΩΝ 

λυμα, τοὺς μὲν βίᾳ τῶν ἔτι ῥωμαϊζόντων τοὺς δὲ πειϑοῖ 709001) 
X , 2 EC ' ^ , 

γοντο, xal συναϑροισϑέντες εἰς τὸ ἱερὸν στρατηγοὺς ἀαπεδείχνυσαν 
- "2 (Cos ΡΟΣ ἜΤ , 

τοῦ zt0Àéuov τυλείονας. ἠρέϑη δὲ Τωσητιός ve υἱὸς Γωρίονος xal 
€. 72 NER - χ ' , (τ 2 

0 ἀρχιερεὺς “Ἄνανος τῶν τὲ χατὰ τὴν πόλιν ἁτιάντων αὐτοχράτορες 
, , - ^ 2 , ' 2x , 

zai μαλιστα τὰ τείχη τῆς πόλεως ἀνεγείρειν" τὸν yàg τοῦ Σίμωνος 
3 ft. , 5 - , υἱὸν Ἐλεάζαρον xaízso ὑφ᾽ ἑαυτῷ ττιεττοιημένον τὴν Ρωμαίων λείαν 
SEC ; - 5 , T - , 

xai τὰ ἁρπαγέντα Κεστίου χρήματα, ztoóc oic πτολλὰ τῶν δημοσίων 
ἘΣ cr γ 5 * Ξ 2) 

ϑησαυρῶν, ὅμως οὐχ ἐπέστησαν ταῖς χρείαις αὐτόν τε τυραννιχὸν 
Ὁ - ^ [2 9 2 “ t$. ^ SN , , 

ὁρῶντες xai τοὺς ὑτ αὐτῷ ζηλωτὰς δορυφόρων ἔϑεσι χρωμένους. 
SE N er , UA , HS E 2 Ur 

xav ολίγον ys μὴν ἢ τὲ χρεία τῶν χρημάτων καὶ γοητεύων Ελεά 
3 - ^ - ΓΑ ET 

ζαρος ἐχητεριῆλϑε τὸν δῆμον ὥστε αὐτῷ πιειϑαρχεῖν ztegl τῶν 0Acv. 
2 PN ' 2 M , c , 2 /c Á ' 

4. Εἰς δὲ τὴν lIOovuaíav ἑτέρους ἐπελέξαντο στρατηγοὺς 
2 - M - - 2) 2425 - 2 

Ἰησοῦν υἱὸν Σαπιφᾷ τῶν ἀρχιερέων ἕνα xol Ἐλεάζαρον ἀρχιερέως 
υἱὸν Νέου" τῷ δ᾽ ἀρ) τε τῆς 1ὸ ίας Νί : δ᾽ υἱὸν Νέου" τῷ ἄρχοντι τότε τῆς Ιδουμαίας Νίγερι, γένος 
E] 3 - eon) , , NUN ^ Ba 2 - 

ἣν ἐκ τῆς πιερὶ Ιορδάνην Περαίας, διὸ χαὶ Περαΐτης ἐκαλεῖτο, ττροσ- 
, i οι τω 2 ,η Y 21 - » 

ἔταξαν ὑπτοτάσσεσϑαι τοῖς στρατηγοῖς. ἡμέλουν δὲ οὐδὲ τῆς ἄλλης 
, 354 7 - 32 , c SD 

χώρας, ἀλλ᾽ εἰς uiv Ἱεριχοῦν Ιώσηττος ὁ Σίμωνος, eig δὲ τὴν 

Περαίαν M ἧς, Θαμνᾶ δὲ χίας Ιωάννης ὁ Ἐσσαῖ Ξ ἑραίαν Π]ανασσῆς, Θαμνὰ δὲ τοπαρχίας ΙΪωάννης ὁ Εσσαῖος στρα 
, , 4f; 2 2 - , 3 

τηγήσων énéug91* στιροσχεχλήρωτο ὃ αὐτῷ Αὐδδα xal Ios xci 
- - ^ - X2 ) - γ , δ) 

““μμαοῦς. τῆς δὲ Γοφνιτιχῆς xci ««Ιχραβεττηνῆς ὃ .«Αἰνανίου Toav- 

PAMLVRC Lat Hegesippus II 17 p. 166 III 3 p. 174. 

1 μυρίους] ὄντασ μυρίουσ VRC πεντακοσίους om. RCLatHeg ἐπελ- 
9óvrac P 2. ἔσφαξαν VRC 4 ῥωμαϊζόντων, Gó i. ras. A πειϑῶ PA!'M 
5 ἀπεδείχνυσαν] ἀπέδειξαν ed. pr. 6 εὑρέϑη PA ἠρέϑη ΠΥ iosippus Lat 
τε om. AVRC γορίωνοσ M γωρίωνοσ LVRO gurionis Lat — 9 ἑαυτῶν πεποιη- 
μένων L* éavtóv πεποιημένον L? 12 ὑφ᾽ ξαυτῶ LVRO — 16 /jcoüv, ἡ i. ras. 
maiore A ἐησοῦν τε VRC σαπφῶ PAM σαπφὰν LR. σαπφᾶν V saffa Lat Σαπ- 
φία Hudson cl. infra $ 599. uit. 66. 134 11 Νέου] vatov C, om. Lat Heg ᾿ἀνανίου 
Hudson; cf. supra p. 232, 2, ubi ἐνναίου tradit 1, δὲ VRC ἄρχοντι, ci. ras. 
m.2R  córsom.L  ó&RVRO  18;9l]vnigDestinon et Niese ἰορδανην, io i. 
ras. unius litt. m. 2 R euphraten Heg ἐπεχαλεῖτο ἢ προσέταξεν], 19 ὑποτά- 
σεσϑαι  ὑποτάσσεσϑαι τότε LVRO 20 ἱεριχοῦντα MVRC Aderichunta Lat 
hiericho (nom.) Heg ὃ ἐώσηποσ A iosippus Lat ^ 21 μαναιμοσσὴσ (litt. quo 
deletae) C μανασσήσ R ϑαμνα PAR δὲ om. VR et fort. Lat, in quo est e£ 

trans flumen manasses thapnas et iohannes essaeus toparchias administraturi 

directi sunt 22 ἐπέφϑη R!'C! δὲ VRC 28 ἀμμαούσ AM. ἀμαοῦσ L 
γνοφιτιχῆσ VR. ἀκχραβεττινῆσ (ι ex ἡ corr. L) PAL ἀχραβετηνῆσ M ἀκραμ- 
βητινῆσ V ἀχραβατηνῆσ R ἀχραιβατηνῆσ O acrabatinae Lat ὃ ᾿Ανανίου 
Ἰωάννης i. marg. suppl. L "Ava»tov] annae Lat 
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γης ἡγεμὼν ἀττοδείχνυται xci τῆς Γαλιλαίας ἑχατέρας Ἰώσητιος 
ΠΠατϑίου" προσώριστο δὲ τῇ τούτου στρατηγίᾳ χαὶ Γάμαλα τῶν 
ταύτῃ ττόλεων ὀχυρωτάτη. 

ὅ. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων στρατηγῶν ἕκαστος ὡς εἶχεν τεροϑυ- 
μίας ἢ συνέσεως διῴχει τὰ τιεπειστευμένα" Ἰώσηπος δὲ εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν ἐλϑὼν πιρῶτον ἐφρόντισεν τῆς εἰς ἑαυτὸν εὐνοίας τῶν 
ἐχειχωρίων, εἰδὼς ὅτι ταύτῃ σελεῖστα χατορϑώσει, κἂν τάλλα δια- 
μαρτάνῃ. συνιδὼν δὲ ὅτι τοὺς μὲν δυνατοὺς οἰχειώσεται μεταδι- 
δοὺς τῆς ἐξουσίας αὐτοῖς, τὸ δὲ zv τιλῆϑος εἰ δι᾿ ἐχειχωρίων xal 
συνήϑων τὰ τιολλὰ τιροστάσσοι, τῶν μὲν γηραιῶν ἑβδομήχοντα τοὺς 
σωφρονεστάτους ἐτειλέξας ἐχ τοῦ ἔϑνους κατέστησεν ἄρχοντας ὅλης 
τῆς Ταλιλαίας, énvà δὲ ἐν ἑχάστῃ πόλει δικαστὰς τῶν εὐτελεστέ- 
ρων διαφόρων" τὰ γὰρ μείζω πράγματα καὶ τὰς φονιχὰς δίχας 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἀναπέμττεειν ἐχέλευσεν xoi τοὺς ἑβδομήχοντα. 

6. Λαταστησάμενος δὲ τὰ τιρὸς ἀλλήλους γόμιμα τῶν χατὰ 
πόλιν ἐπὶ τὴν ἔξωϑεν αὐτῶν ἀσφάλειαν ἐχώρει. χαὶ γινώσχων 
Ῥωμαίους προεμβαλοῦντας εἷς τὴν Γαλιλαίαν τὰ ἐπιτήδεια τῶν 
χωρίων ἐτείχιζεν, Ἰωτάπατα uiv xal Βηρσαβὲ χαὶ Σελάμην, ἔτι 
δὲ Καφαρεχχὼ καὶ Ἰαφὰ χαὶ Σιγὼφ τό τε Ἰταβύριον χαλούμενον 

$ ὅ19 586. — uita Iosephi $ 187 sq. 

PAMLVRCLatHegesippus III 3 p. 174. 

e 
1 ἑχατέρασ γαλιλαίασ 1, ἐώσηπποσ Οἱ iosippus Lat Heg 2 ματαϑίου A 

matthiae Lat γάμαλα (γάμ i. ras. m. 2, eras. uid. - ty) L 8 ταύτησ MVRC 
ibi Lat ὀχυροτάτη ἢ 4 ἄλλων] ὄλλουν R^ — id. marg. ug VO — 6 αὐτὸν 
BUHO C TomAstota ταύτη tr. VRO. — 8.0 L  ofeeidosro; AV 9 ἐγχω- 
olov VRC 12 τῆς om. AMVRC δ᾽ ΜΙ, 13 διαφορῶν LVRC 14 ἕαυ- 
τῶν C! ἐχέλευσεν — 16 ἐχώρει] iussit. etiam septuaginta. disposito autem 
per ciuitates, quo iure inter se uterentur, etiam quemadmodum extrinsecus tuti 
(sic Destinon ws? codd.) essent animaduertit Lat 16 ἔξωϑεν] ἔξοδον A 
17 προσεμβαλοῦντασ L προσβαλοῦντασ VRO uenturos Lat τὰ] καὶ τὰ R 

τἀπιτήδεια C de his nominibus cf. uita Ios. 188 18 ἰωτάπατα À ιωτα- 
πάτα L uiv om. MVRC Βηρσαβὲ] PA' βηρσαβεὲ MVR et ex corr. A 
βηρωσαββὰ (vi. ras. m. 2), i. marg. m. 1 βηρσαβεὲδ 1, βηρσαβεε sic R bersabe 
aut bersabee Lat σελλάμην P σελλαμὲν M σελαμὲὶν 100 σελάμιν R. saloi 
cod. Vat. se/oim cod. Berol. Lat 19 Καφαρεχχὼ] χαὶ φαρεχχώ PAL zc 

€ 
περεκχὼ MRO xal παρεχχῶ (s. m. 2) V χαμφαρεχχὼ |. marg. m. 1 L (nec non et) capherecho Lat ιαφὰ L ἰάφα R iafac Lat ἐταβύριον, Li. ras, A 
ἑταβύριον L ἱταβύριον C 

Iosephus VI. 
11 

970 

571 

572 

573 
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^ 
, * , ^ 

ὄρος xoi Ταριχέας xol Τιβεριάδα, πρὸς δὲ τούτοις τὰ περὶ Γεννησὰρ 
s / , ' , P A , 

τὴν λίμνην σπήλαια χατὰ τὴν χάτω χαλουμένην Γαλιλαίαν évet- 
; x ! ἢ ΠΩ ; 2 , 

χίσατο, τῆς δὲ ἄνω Γαλιλαίας τήν τὸ τιροσαγορξυομέγην Any ao gov 
, b πὶ wes AN * , N NN Ν 

πέτραν χαὶ 2émQ xat Ἰαμνεὶϑ' xci ]Πηρώ. κατὰ δὲ τὴν Γαυλανι- 

* , 
, , - 3 , 

τιχὴν Σελεύχειάν τὲ xal Xoyavatav xai Γάμαλαν ὠχύρωσεν" μογοις 
: e ) B x , / 

δὲ Σεχιφωρίταις ἐφῆχε καϑ' ἑαυτοὺς τεῖχος ἀναδείμασϑαι χρημα- 
2 ΄ ς bd » , M 

των τε εὐπόρους δρῶν ὄντας xal σπεροϑύυμους ἐπεὶ τὸν πόλεμον δίχα 
, c / M S , 2 , € εἴ. P] 

σχιροστάγματος. ὁμοίως δὲ xoi Γίσχαλα Ιωᾶάγνης ὁ “1ηΐου χαϑ 

, 2 ΄ , - x 2) ?!^4 , 

favróv ἐτείχιζεν Ἰωσήπου χελευσαντος᾽ τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐρύμασιν 
c » - cr 4 ze 

ὥπασιν αὐτὸς συμπονῶν ἅμα xal προστάσσων παρῆν. χατέλεξεν 

Y ^ , -— ^ € ΝΟΣ , , ? - 

δὲ xci δύναμιν ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὑτεὲρ δέχα μυριάδας νέων ἀνδρῶν, 

᾿ - , ^ ἘΞ (X 

oUc πάντας ἔχ ve τῶν συλλεγομένων παλαιῶν ὅσέλων ἐγχατασχευα- 
te / [4 : 

ζόμενος ὥπιλιζεν. 
1 AE 2 ὃ ' 3E , Ax *P , b] ^ ^ , 

. Ἔπειτα συνιδὼν ἀήττητον την Ῥωμαίων ἰσχὺν γεγενημένην 
E] f^ " - ^ S ^ 

εὐτεειϑείᾳ μάλιστα xol μελέτῃ τῶν οτύλῶν, τὴν μὲν διδασχαλίαν 
Ὁ] - V ' 3 3 € - 

ἀτιέγνω τῇ χρείᾳ διωχομένην, τὸ δ᾽ εὐτιειϑὲς δρῶν περιγινόμενον 
- , - € , ze , , ^ 

ἐχ τοῦ τιλήϑους τῶν ἡγεμόνων ῥωμαϊκωτερον ἔτεμνεν τὴν στρατιὰν 

καὶ πλείους καϑίστατο ταξιάρχους. στρατιωτῶν 7€ γὰρ ἀττεεδείχνυεν 

PAMLVRCLatHezesippus ΠῚ 3 p. 175. 

1 ταριχαία PA. ταριχαίασ MLVRO thariche Lat γεννησαρέτ («ost 

L) ML genesar Lat 2 χατὰ — 4 πέτραν i. marg. suppl m. 2 partim 

recisa V ἐτειχίσαντο Li ἀνετειχίσατο VRO muniuit Lat 3 δὲ] τε VRC 

autem Lat προσαγορευομένην — 4 Moo] achabaron et petram quae sic 

dicitur et iamnin et mero Lat ᾿Αχχαβάρων] χαβάρων Ῥ et i. marg. L ἀχχα- 

βαρὼν M. ἀχαβάρων RC ἀχαβαρὼν V ᾿Αχαράβη uita 4 Xing] σεὴφ 

L σὲφ ROC Ἰαμνεὶϑ1] ἰαμνεὶν L ἰαμνὶϑ' (i-V) VRC μηρῶ P uoo sic L 

μήρω R μηρῶι V Μηρὼϑ' infra III 40 γαυλανίτην L 5 Xoyavalav) 

σωγάνην ΝΟ σωγάνιν VR sogennam Lat; cf. uit. 266 ὠχύρωσε MVR 

6 ἐφῆχε] Bekker ἔφη PAL «ques (s i ras. 2 litt. m. 2 R) MVRC x9] 

PAMLVCLips τὸ |z«9' (τὸ χὰ suppl. m. 2) R ξαυτοὺσ, ovo ex οὔ corr. À 

αὑτοὺσ RC «$vovo V ἀναδείμασϑαι, εἰμ eX. COIT. Α΄. 1 τὴ] óà V  ógo»] 

δρῶν αὐτοῦ V — 8 δὲ] ye RC giscalum Lat ὃ lov] PA ὃ ληουὶ υἱὸσ 

M ὁ ληείου υἱὸσ, |. marg. yg ληουΐ L ὃ λευΐου υἱὸσ C σολήου υἱὸσ (s. m. 2) 

V σολήου υἱὸσ R, om. Lat 9 ἑαυτῶν V δὲ VRC 10 ἅπασιν] ἅπασι À, om. C 

αὐἰτὸσ ἅπασι τ. ὙΒ, συμπονῶν om. C. 11 Γαλιλαίας] γαλιλαίασ πολλὴν Α 

víovom.Lat 12 οὖς — 13 ὥπλιζεν] quos omnes undique collectis armis ueteribus 

instruebat Lat τε] ye M, om. C ἐγκατασχευαζόμενος] καὶ καινὰ σχευαζόμενος 

t - γ , ^ , L , 

Niese 15 εὐπειϑία P 106 δὲ VRC περιγενόμενον AML περιγενόμενον C 

18 πλείστουσ L χαϑίσταται P. χαϑίστα--΄-- το, Ο ex αι corr. uid. À 

v 

τε γὰρ] yao A δὲ VRO que Lat ἀπεδείχνεν L ἀπεδείκνυ VRC 

οι 

10 
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διαφοράς, καὶ τούτους uiv ὑπέτασσεν δεχαδάρχαις χαὶ ἑχατοντάρ- χαις ἔπειτα χιλιάρχοις, κἀτεὶ τούτοις ἡγεμόνας ταγμάτων ἀδροτέ- θων ἀφηγουμένους. ἐδίδασκεν δὲ σημείων "αραδόσεις xai σάλπιγγος σιροχλήσεις T6 χαὶ ἀναχλήσεις πτροσβολάς τὲ χεράτων xai χύερια- γωγάς, χαὶ zc δεῖ πρὸς μὲν τὸ x&uvov ἐχειστρέφειν ix τοῦ περιόντος, ἐν δὲ τῷ πονοῦντι συμπαϑεῖν. ὅσα τε εἰς πταράστασιν ψυχῆς ἢ καρτερίαν συνετέλει σώματος ἀφηγεῖτο: μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἤσχει πρὸς τὸν πόλεμον zao' ἕχαστα τὴν Ῥωμαίων εὐταξίαν διη- γούμενος, χαὶ ὡς πολεμήσουσιν ztoüg ἄνδρας, oi δι᾿ ἀλχὴν σώματος χαὶ ψυχῆς τεαράστημα πάσης ὀλίγου δεῖν τῆς οἰχουμένης χρατοῦσιν. ἔφη δὲ χιεῖραν αὐτῶν λήψεσθαι τῆς χατὰ τὸν 7όλεμον σιειϑαρχίας χαὶ πρὸ παρατάξεως, εἰ τῶν συνήϑων ἀδιχημάτων ἀτιόσχοιντο, κλοπῆς τὲ χαὶ λῃστείας χαὶ zt ety Te τοῦ τε ἐξαττατᾶν τὸ ὁμόφυλον τοῦ T& χέρδος οἰχεῖον ἡγεῖσϑαι τὴν βλάβην τῶν συνηϑεστάτωγ᾽ δεοικεῖσϑαι γὰρ κάλλιστα τοὺς πολέμους 7ταρ᾽ οἷς ἂν ἀγαϑὸν τὸ συνειδὸς ἔχωσιν στάντες οἱ στρατξυόμεγοι, τοὺς δὲ οἴχοϑεν φαύλους οὐ μόνον τοῖς ἐπιοῦσιν ἐχϑροῖς ἀλλὰ καὶ τῷ ϑεῷ χρῆσϑαι τολεμίῳ. 

PAMLVROLatHegesippus III 3 p. 175. Suidas s. παρἄστασις 
1 xol ἑχατοντάρχαις om. PAMLLat 9 404004010, 0 eX COtr. A καὶ ἐπὶ VRC ἡγεμόνας] PAMLLat ἡγεμόσι VRC πραγμάτων uertit Lat ἀνδροτέρων P ἀδροτέρων L'VR ἀ. δροτέρων C 3 ἀφηγουμένοισ ARC δὲ] τε VRC σαλπίγγων, 4 προσχλήσεισ PMLRO prouocationes Lat excita- tiones Heg προσβολὰς — περιαγωγὰς] aciem dirigerent, clipeos intexerent Heg προσβολὰς] προβολὰσ V! principia Lat — 6 πονοῦντι.. (eras. δὲ) L συμπαϑεῖν] συναμύνειν ed. pr. παράστασι»] παράστημα VRC 1 ἢ] καὶ ex Bod. Hudson συνετέλει σώματος] PALLat συνετέλει σώματοσ συνεχῶσ M σώματοσ συνεχῶσ VRC σώματος καρτερίαν συνεχῶς Hudson nescio unde δὲ VRO αὐτοὺσ, ov ex o corr. A 9 oj — 10 κρατοῦσιν habet Suidas 10 παράστημα ψυχῆς tr. Suid πάσης om. Suid 11 λήψεσθαι] λήψεσθε P λαβεῖν VRO (periculum) fore Lat πειϑαρχίας] εὐταξίασ VRC quo pacto — suis essent parituri praeceptis Lat 12 εἰ. 14 συνηϑεστάτων] si consuetis delictis hoc est furtis et latrociniis et rapinis abstinuissent ; sed neque aut gentilibus fraudem facerent aut consuetissimorum damna proprium quaestum putarent Lat 12 ἀπό- σχοιντο, OL l. ras. A 13 τε (ante χαὶ) om. VRC ἐξαπαντᾶν 1, 14 τοῦ te] Dindorf τὸ PA!R τοῦ ex corr. A καὶ μὴ M τό τε L χαὶ μὴ τὸ VC οἰχεῖον ἡγεῖσϑαι, litt. οἰχεῖον ri ras. A15 o oreccaS at - 16 στρατευόμενοι] illa enim bella optime administrari, quorum milites bonam conscientiam gererent Lat plurimum in bello ualere bonam conscientiam eo quod amplius de diuino aucilio praesumeret qui se nulli affinem. crimini recognosceret Heg γὰρ om. PA πολεμίουσ PALVRC παρἾ πρὸσ PAL 10 ἔχουσιν ῬΑ ἔχωσιν τὸ συνειδὸσ tr. L πάντες Oi στρατευόμενοι] οἱ στρατευόμενοι πάντεσ AM ot στρατευόμενοι VRCLat fort. melius 
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260 DE BELLO IUD. 1I 583—588 (XX 8. XXI 1) 

S. Πολλὰ τοιαῦτα παραινῶν διετέλει. καὶ τὸ uiv ἕτοιμον εἰς 

παράταξιν αὐτῷ συνεχεχρότητο πεζῶν μὲν ἕξ μυριάδες, ἱτυπεῖς δὲ 

πεντήχοντα xai τριαχόσιοι, χωρὶς δὲ τούτων οἷς ἐττεπτοίϑει μάλιστα 

μισϑοφόροι περὶ τετραχισχιλίους χαὶ πιενταχοσίους" ἐπιλέχτους δὲ 

περὶ αὑτὸν εἶχεν ἑξαχοσίους φύλαχας τοῦ σώματος. ἔτρεφον δὲ ὅ 

πλὴν τῶν μισϑοφόρων τὴν ἄλλην στρατιὰν αἱ πόλεις ὁᾳδίως" τῶν 

yàp χκαταλεγέντων. ἑχάστη τοὺς ἡμίσεις ἐπὶ τὴν στρατιὰν ἕχττέμ- 

πουσα τοὺς λοιποὺς ἐπὶ συμπορισμὸν αὐτοῖς τῶν ἐπιτηδείων κατεῖ-. 

χον, ὡς τοὺς μὲν εἰς 0zÀ«, τοὺς δὲ εἰς ἐργασίαν διῃρῆσϑαι, xal 

τοῖς τὰ σῖτα πέμπουσιν ἀντιχορηγεῖσϑαι παρὰ τῶν ὅπλιτῶν τὴν 10 

ἀσφάλειαν. 1 
XXL 1. “]ιοιχκοῦντι δ᾽ οὕτως τῷ Ἰωσήπῳ τὰ κατὰ τὴν Γαλι- 

λαίαν τεαρανίσταταί τις ἐπίβουλος ἀνὴρ az Γισχάλων, υἱὸς “«Τηΐου, 

᾿Ιωάννης ὄνομα, πανουργότατος μὲν χαὶ δολιώτατος τῶν ἐττιισήμων 

ἐν τοῖσδε τοῖς πονηρεύμασιν ἁπάντων, πένης δὲ τὰ τιρῶτα xoi 16 

μέχρι πολλοῦ χώλυμα σχὼν τῆς χαχίας τὴν ἀπορίαν, ἕτοιμος μὲν 

ψεύσασϑαι, δεινὸς δ᾽ ἐπιϑεῖναι sort τοῖς ἔψευσμένοις, ἀρετὴν 

ἡγούμενος τὴν ἀπάτην καὶ ταύτῃ χατὰ τῶν φιλτάτων χρώμενος, 

ὑχιοχριτὴς φιλανϑρωττίας xal δι᾿ ἐληιίδα χέρδους φονικώτατος, ἀεὶ 

μὲν ἐπιϑυμήσας μεγάλων, τρέφων δὲ τὰς ἐλπίδας ἔκ τῶν τατιξινῶν 9 

χαχουργημάτων" λῃστὴς γὰρ ἣν μονότροπος, ἔπειτα xal συνοδίαν 

εὗρεν τῆς τόλμης τὸ μὲν πιρῶτον ὀλίγην, τιροκότττων δ᾽ ἀεὶ πιλείονα. 

φροντὶς δ᾽ ἣν αὐτῷ μηδένα προσλαμβάνειν εὐάλωτον, ἀλλὰ τοὺς 

εὐεξίᾳ σώματος xol ψυχῆς παραστήματι xcl σιολέμων ἐμπειρίᾳ 

διαφέροντας ἐξελέγετο, μέχρι xoi τετραχοσίων ἀνδρῶν στῖφος ovve- 25 

χρότησεν, oi τὸ πλέον tx τῆς Τυρίων χώρας χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ 

PAMLVROCLatHegesippus III 3 p. 175. IV 4 p. 221. 

31 χαὶ suppl. P 2 συνεχροτεῖτο L συγχεχρότητο MVRO — 3 πεντήχοντα 

καὶ τριακόσιοῆ διακόσιοι xol πεντήκοντα VROLat 4 μισϑοφόροισ PAL? 

μισϑοφόρουσ CO? καὶ πενταχοσίους om. Heg 5 περιαυτὸν PV περὶ αὐτὸν 

AMLVRC τοῦ suppl P 6 τῶν — 7 ἑχάστη] namque singulae quas enumera- 

uimus Lat 1 στρατείαν Destinon ἐχπεμπούσαστι. ϑαύτοῦσ PA. κατεῖχεν 

MLVRO 9 ὠς] ὥστε LVRC διηρεῖσϑαι PA — 12i. marg. Αγ δὲ VRC 

ovto (ov s. C) LVRC τὰ om. PAL 13 ληουὶ MVR  Asvtov C lesin (gen.) 

Lat /euis Heg 14 πανουργώτατοσ PA τῶν — 15 ἁπάντων) et nequitia 

quidem nobilissimus omnium Lat 15 ἐν τοῖσδε τοῖς] ἐν δὲ τοῖσ MVRC 

16 σχὼν] ἔχων ΜΥ͂ΒΟ 17 ψεύδεσϑαι ΧὙ δὲ LVRC 18 ταύτη- Ὁ 

19 φοινικοτατοσ V! 21 - μοτροποσ C 22 mgQtov V προκόπτων, πτῶν 

ex corr. m. 2 V ὁὲ VRO αἰεὶ L πλείονα] εἰσ πλείονα PA 23 δὲ 

VRC tovo -- Ὁ 24 παραστήματιματι Οἱ 25 xci] γοῦν VRC 

36 πλέωνΡ — .tógov,PAMOC Σύρων infra $ 625 
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χωμῶν φυγάδες ἦσαν" δι’ ὧν πᾶσαν ἐλύζετο τὴν Γαλιλαίαν καὶ 
μετεώρους ὄντας ἐπὶ τῷ μέλλοντι “τολέμῳ τοὺς πολλοὺς ἐστιά- 
ρασσεν. 

2. Ἤδη δ᾽ αὐτὸν στρατηγιῶντα χαὶ μειζόνων ἐφιέμενον ἔνδεια 
χρημάτων κατεῖχεν. imei δὲ τὸν Ἰώσητιον ὁρῶν αὐτοῦ ἰσφόδρα] 
χαίροντα τῷ δραστηρίῳ γεεέϑει πρῶτον μὲν αὐτῷ τιιστεῦσαι τὸ 
τεῖχος ἀνοικοδομῆσαι τῆς πατρίδος, ἐν ᾧ πολλὰ παρὰ τῶν πλου- 
σίων ἐχέρδανεν" ἔπειτα συνϑεὶς σχηνὴν “τανουργοτάτην, ὡς ἄρα 
φυλάττοιντο πάντες οἱ χατὰ τὴν Συρίαν Ἰουδαῖοι ἐλαίῳ χρῆσϑαι 
μὴ ÓL ὁμοφύλων ἐ ἐγχεχειρισμένῳ, χέμτεειν αὐτοῖς il τὴν μεϑορίαν 
ἐξῃτήσατο. συνωγούμενος δὲ τοῦ Τυρίου γομίσματος, ὃ τέσσαρας 
““ττιχὰς δύναται, τέσσαρας ἀμφορεῖς, τῆς αὐτῆς ἐττίχύρασχεν τιμῆς 
ἡμιαμφόριον. οὔσης δὲ τῆς Γαλιλαίας ἐλαιοφόρου μάλιστα χαὶ τότε 
εὐφορηχυίας, εἰς σπανίζοντας εἰσπτέμιτεων σπιολὺ xal μόνος ἄπειρόν 
τι τύλῆϑος συνῆγεν χρημάτων, οἷς εὐϑέως ἐχρῆτο χατὰ τοῦ τὴν 
ἐργασίαν παρασχόντος. xai ὑτιολαβών, εἰ καταλύσειεν τὸν Ιώσητιον, 
αὐτὸς ἡγήσεσϑαι τῆς Γαλιλαίας, τοῖς μὲν ὑφ᾽ ἑαυτὸν λῃσταῖς 
χυροσέταξεγ εὐτονώτερον ἐγχειρεῖν ταῖς ἁρπαγαῖς, ὅτεως “τολλῶν 
γεωτεριζομένων χατὰ τὴν χώραν ἢ διαχρήσαιτό σπου τὸν στρατηγὸν 
ἐχβοηϑοῦντα λοχήσας ἢ περιορῶντα τοὺς λῃστὰς διαβάλλοι χιρὸς 
τοὺς ἐπιχωρίους. ἔπειτα διεφήμιζεν πόρρωϑεν, ὡς ἄρα τροδιδοίη 
τὰ πράγματα Ῥωμαίοις Ἰώσηπος, καὶ πολλὰ τοιαῦτα τιρὸς χατά- 
λυσιν τἀνδρὸς ἐπραγματεύετο. 

$ 991 — uita Iosephi 14; $ 595 — uita Iosephi $ 126. 

PAMLVRCLat Suidas s. ἐσπάρασσεν, μετέωρος, στρατηγιᾶν, ἀμφορεύς. 
1 φυγάδες om. Lat ἐληΐζετο codd. ἐληΐζετο πᾶσαν tr. VRO 

2 μετεώρους — ἐσπάρασσεν habet Suid s. ἐσπάρασσεν et μετέωρος ἐσπά- 
Quosv A 4 ἤδη — 5 χατεῖχεν habet Suid s. στρατηγιᾶν δὲ VRC 
5 δρώη M, qui sententiam uidit non recte procedere σφόδρα om. PM Lat 
6 δραστηρίῳ! δικαστηρίω L! uiv πρῶτον ir. ed. pr. 8 ἐχέρδησεν 
VROC ἄρα R 9 ἐλέω V χρήσασϑαι VR 10 ἐγκεχειρισμένων R 
11 συνωνούμενος — 15 χρημάτων habet Suid s. ἀμφορεύς breuiata toi] 
τῶν € τυρρίου ex corr. V 14 eic] εἰ AL πέμπων MVRC 
πολλὺ A! 19 συνῆγε»] PAML Suid συνήγαγε ὙΠΟ τυ οἷσι 0p BN 
10 ἐργασίαν) εὐεργεσίαν PAMLat 117 ἡγήσεσϑαι] MLat ἡγήσασϑαι PALVRO 
ὑφ᾽ ἑαυτῶν P ἀμφ᾽ αὑτὸν VR 19 νεωτεριζόντων ἢ 20 διαβάλοι R 
21 ἔπειτα — πόρρωϑεν] iamdudum - autem. rumores dissipauerat Lat προ- 
διδοίη] Dindorf “προδιδώη (προδιδώιη L) codd. ἁωμαίοισ τὰ πράγματα tr. 
VRC 22 πρὸς κατάλυσιν i. marg. suppl. m. 2 L 
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3. Ka9' ὃν καιρὸν ἀπὸ “4εβαρίϑϑων χώμης νεανίσκοι τινὲς 
τῶν ἐν τῷ μεγάλῳ χσεδίῳ  xadeLouévov φυλάχων ἐνεδρεύσαντες 

Πτολεμαῖον τὸν “Ἵγρίππα xol Βερνίκης ἐττέτροτοον ἀφείλοντο χιᾶσαν 
ὅσην γεν ἀποσχευήν, ἐν jj πολυτελεῖς τε ἐσθῆτες οὐχ ὀλίγαι χαὶ 
zÀrp9og ἐχττωμάτων ἀργυρῶν, χρυσοῖ τὲ ἦσαν ἑξαχόσιοι. μὴ δυνά- 
μενοι δὲ διαϑέσϑαι χρύφα τὴν ἀρτιαγὴν τιάντα πρὸς Ἰώσηπον εἰς 
Ταριχέας ἐχόμισαν. ὃ δὲ μεμψάμενος αὐτῶν τὸ πρὸς τοὺς βασι- 
λιχοὺς βίαιον τίϑησιν τὰ κομισϑέντα τταρὰ τῷ δυνατωτάτῳ τῶν 
Ταριχεατῶν “Αγναίῳ, πέμψαι xarà καιρὸν τοῖς δεσπόταις zcooat- 
ρούμενος᾽ ὃ δὴ μέγιστον αὐτῷ κίνδυνον ἐπτήγαγεν. oi γὰρ ἀρπά- 
σαντες ἅμα μὲν ἐπὶ τῷ μηδεμιᾶς τυχεῖν μερίδος ἐχ τῶν χεχομισ- 
μένων ἀγαναχτοῦντες, ἅμα δὲ xal προσχεψάμενοι τοῦ Ιωσήττου τὴν 
διάνοιαν, ὅτι μέλλοι τὸν πόνον αὐτῶν τοῖς βασιλεῦσιν χαρίζεσϑαι. 
γύχτωρ εἰς τὰς χώμας διέδραμον xol ττᾶσιν ἐνεδείχνυντο τὸν Ιώσητιον 
ὡς προδότην" ἐνέπελησαν δὲ καὶ τὰς πλησίον πόλεις ταραχῆς, ὥστε 

ὑπὸ τὴν ἕω δέχα μυριάδας ὁπλιτῶν im αὐτὸν συνδραμεῖν. xol 
τὸ μὲν πλῆϑος ἐν τῷ χατὰ Ταριχέας ἱπιπτοδρόμῳ συνηϑροισμένον 
"πολλὰ πρὸς ὀργὴν ἀνεβόα xci χαταλεύειν οἱ δὲ χαίειν τὸν προ- 
δότην ἐκεχράγεσαν᾽ παρώξυνεν δὲ τοὺς σπτολλοὺς ὃ ̓ Ιωάννης xal σὺν 

αὐτῷ Ἰησοῦς τις υἱὸς Σαπφία, τότε ἄρχων τῆς Τιβεριάδος. οἱ μὲν 

$ 595 — Iosephi uita $ 126. 

PAMLVRCLatHegesippus III 3 p. 110. 
1 ὃν,ν 85. Δεβαρίϑϑων)] δεβαρρίϑων P δαβαριϑῶν M διβαρίϑϑων L 

δαβαριττῶν VR δαβαρίττωῶν € damaritarum Lat Δαβάριττα uit. 126. 818. 2 ἐνε- 
7 

δρεύοντεσ VRC 3 beronice Heg ἀφείλαντο PAL!R ΠΡ τὰ V ἀφήλοντο €! 
4 τε om. R post ὀλίγαι expunxit μὴ δυνάμενοι δὲ V 6 διαϑέσϑαι] διε- 
λέσϑαι PAML administrare Lat "7 Ταριχέας] Dindorf ταριχαίασ codd. 
μεμφόμενοσ i. marg. LV 8 δυνατοτάτω V! 9 ταριχαιατῶν (— «vov P) 
codd. "Avvato] om. Lat αἰναίω VR ἀνέα Ο Ἰανναῖον uita 131 zcupov] 

χαιρὸν ταῦτα M. τοῖς] voto οἰχείοισ Μ 11 τῶ] τὸ VO τῷ μηδεμιᾶς]-- μιᾶσ, 
i. marg. τῶ (ex τὸ corr) μὴδε A 13 roio βασιλεῦσι τὸν πόνον αὐτῶν 
αὐτῶν om. Ο) tr. VRO 14 χώμας] χώμασ αὐτῶν VRO ἐπεδείχνυντο C 
1ὅ τὰς] τὰ C 16 ἐπ᾿ αὐτὸν om. V 17 χατὰ ταριχαίασ PMVRC 
τὰ τα 

καταριχαίασ  χατὰρριχαίασ, s. m. 2 1, 18 xai --- 19 ἐχεχράγεσαν] partim 
deponi partim concremari uociferans proditorem Lat xal om. 1,’ χατα- 
λεύει»] χαταλύειν ῬΑ οἱ μὲν χαταλύειν Hudson cum Lat χαὶ καίειν 

Destinon 19 ὁ om. VRC 20 /jcovo VR hiesus Lat σαμπφία P σαπφία, 
c ex z corr. uid. A σαπφᾶ C yo ἀπφία i. marg. 1, faffan Lat; cf. uita 66. 134. 

supra S 566 

10 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. II 600—606 (XXI 3) 263 

οὖν φίλοι xci σωματοφύλαχες τοῦ Ιωσήτιου χατατυλαγέντες τὴν 
ὁρμὴν τοῦ τιλήϑους ἔφυγον ττλὴν τεσσάρων z&vrec, αὐτὸς δὲ κοι- 
μώμενος ἤδη τιροσφερομένου τοῦ σπιυρὸς διανίσταται, καὶ σίαραι- 
γούντων φεύγειν τῶν τεσσάρων, 00 στταρέμειναν, οὔτε πιρὸς τὴν xad- 
ἑαυτὸν ἐρημίαν οὔτε τιρὸς τὸ σελῆϑος τῶν ἐφεστώτων χατατιλαγεὶς 
γυροττηδᾷ, τιεριρρηξάμενος μὲν τὴν ἐσϑῆτα, καταπασάμενος δὲ τῆς 
χεφαλῆς κόνιν, ἀττιοστρέψας δὲ ὀπίσω τὰς χεῖρας καὶ τὸ ἴδιον 

ξίφος ἐπιδήσας τῷ τένοντι. τιρὸς ταῦτα τῶν μὲν οἰχείως ἐχόντων, 
χαὶ μάλιστα τῶν Ταριχεατῶν, οἶχτος ἦν, οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς χώρας xal 

τῶν πλησίον ὅσοις ἐδόχει φορτιχὸς ἐβλασφήμουν, τεροφέρειν τὲ τὰ 
xotvà χρήματα ϑᾶττον ἐχέλευον χαὶ τὰς πιροδοτιχὰς συνϑήχας £Eo- 

μολογεῖσϑαι" προειλήφεσαν γὰρ ἐχ τοῦ σχήματος οὐδὲν αὐτὸν ἀρνή- 
σεσϑαι τῶν ὑπονοηϑέντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ συγγνώμης πορισμῷ πάντα 
mezouxévat và πιρὸς τὸν ἔλεον. τῷ δ᾽ ἣν 1) ταπείνωσις τεροτταρα- 
σχευὴ στρατηγήματος, xol τεχγιτεύων τοὺς ἀγαναχτοῦντας κατ᾽ 
αὐτοῦ xov. ἀλλήλων στασιάσαι, ἐφ᾽ οἷς ὠργίζοντο πιάνϑ᾽ ὁμολογή- 
σων, ἔπειτα δοϑὲν αὐτῷ λέγειν, ,,ἰγὼ ταῦτα, ἔφη, τὰ χρήματα 

οὔτε ἀνατεέμτιειν “γρίτιτεᾳ προῃρούμην οὔτε χερδαίνειν αὐτός" μὴ 
γὰρ ἡγησαίμην zo? 5 φίλον τὸν ὑμῖν διάφορον ἢ) χέρδος τὸ φέρον 
τῷ χοινῷ βλάβην. δρῶν δέ, ὦ Ταριχεᾶται, μάλιστα τὴν ὑμετέραν 
χεόλιν ἀσφαλείας δεομένην xal τιρὸς χατασχευὴν τείχους χρήζουσαν 
ἀργυρίου, δεδοιχὼς δὲ τὸν Τιβεριέων δῆμον χαὶ τὰς ἄλλας πόλεις 

$ 601 — uita Iosephi ὃ 198. Ὁ 

PAMLVRCLatHegesippus III 3 p. 176. Suidas s. χαταμησάμενος, προσ- 
ειλήφεσαν. 

4 φεύγειν om. Lat — 5 αὑτὸν R ἑαυτῶν C! ξαυτουσ CO? 6 περιρρηξά- 
μενος — ἴἰ κόνιν habet Suidas περιρηξάμενοσ PAVRO περιρρήξας Suid 
μὲν] δὲ VR χαταμησάμενοσ LSuid fort. recte χαταπασσάμενοσ V δὲ] 
ve V τὴν χεφαλὴν 8 ταῦτα] ἃ VRC 9 τῶν om. VRC ταριχαιά- 
των P ταριχαιατῶν (ι ante χ i. ras. m. 2 V) AMLVRC δὲ VRC 10 φορ- 

τικὸν VR gogtixov C προσφέρειν Ρ 12 προειλήφεσαν] Bekker προσει- 
λήφεσαν codd. Suid, qui hic incipit opinabantur Lat μηδὲν Suid αὐτῶν C 
ἀρνήσασϑαι Suid 18 ἀλλὰ VR 14 πεποιηκέναι! finit Suid τὸν om. A 
τῷ] τὸ L'V δὲ LVRO προχατασχευὴ ΒΟ 18 xav! αὐτοῦ] χαϑ᾽ αὑτοῦ 
VRC 16 πάντα VRO δμολογήσων] ὁμολογήσον P ὡμολόγησεν ex ὁμο- 
λόγησον corr. ὁμολογήσειν ὑπισχνεῖτο Ὁ confessus est Lat; deinde lacunam statuit 
Destinon — 17 ἔπειτα] εἶτα VRC 18 προηγούμην R 19 ἡγησάμην 1,8 
ἢ (ante φίλον) om. 1, et fort. Lat τὸ] xo A 20 τῷ! τὸ Ρ ταριχαιᾶται 

«t 

PAMLRO ταριχιᾶται Υ 21 χρήζουσιν VRC! — 22 τὸν ex τῶν corr. V 
τιβεριαίων ῬΑ τιβερειαίων Lt 
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ἐφεδρευούσας τοῖς ἡρτταγμένοις, κατασχεῖν ἡσυχῆ τὰ χρήματα προει- 
λόμην, ἵνα ὑμῖν πιεριβάλωμαι τεῖχος. εἰ μὴ δοχεῖ, προφέρω τὰ 

χεχομισμένα xal παρέχω διαρπάζειν" εἰ μὴ χαλῶς ὑμῖν ἐβουλευσά- 
μην, χολάζετε τὸν εὐεργέτην.“ 

4, Ἐπὶ τούτοις οἱ Ταριχεῶται μὲν αὐτὸν ἀνευφήμουν, οἱ δ᾽ 
ἀπὸ τῆς Τιβεριάδος σὺν τοῖς ἄλλοις ἐχάχιζον xal διηπείλουν" 
χαταλιτόντες δ᾽ ἑχάτεροι τὸν Ιώσηττον ἀλλήλοις διεφέροντο. χἀχεῖνος 

ϑαρρῶν ἤδη τοῖς ὠχειωμένοις, σαν δὲ εἰς τετραχισμυρίους Ταρι- 
χεᾶται, τιαντὶ τῷ τελήϑει τταρρησιαστικώτερον ὡμίλει. χαὶ ᾽τολλὰ 
τὴν ztQonéretav αὐτῶν χατονειδίσας ix μὲν τῶν παρόντων Ταρι- 
χέας ἔφη τειχίσειν, ἀσφαλιεῖσϑαι δὲ ὁμοίως xal τὰς ἄλλας πόλεις" 
ov γὰρ ἀπορήσειν χρημάτων, ἐὰν δμονοῶσιν ἐφ᾽ οὺς δεῖ πορίζειν 
καὶ μὴ παροξύνωνται χατὰ τοῦ πορίζοντος. 

5 Ἔνϑα δὴ τὸ μὲν ἄλλο πιλῆϑος τῶν ἠπατημένων ἀνεχώρει 
χαίτοι διωργισμένον, δισχίλιοι δ᾽ ἐπ αὐτὸν ὥρμησαν ἔνοπλοι, xal 
φϑάσαντος εἰς τὸ δωμάτιον παρελϑεῖν ἀτιξιλοῦντες ἐφεστήκεσαν. 
iu τούτοις Ἰώσητεος ἀπάτῃ δευτέρᾳ χρῆται" ἀναβὰς γὰρ ἐπὶ τὸ 
τέγος xoi τῇ δεξιᾷ καταστείλας τὸν ϑόρυβον αὐτῶν ἀγνοεῖν ἔφη 
τίνων ἀξιοῦσιν τυχεῖν" ov γὰρ καταχούειν διὰ τὴν τῆς βοῆς σύγ- 
χυσιν᾽ ὅσα δ᾽ ἂν κελεύσωσιν πάντα ποιήσειν, εἶ τοὺς διαλεξομέ- 
γους ἡσυχῆ πέμψειαν εἴσω ττρὸς αὐτόν. ταῦτα ἀχούσαντες οἱ γνώ- 

$ 606 — uita Iosephi 142. 

PAMLVRCLatHegesippus III 3 p. 176. 

1 ἡρπασμένοισ LC ἡρπασ.- μένοισ, eras. o R 219) L περιβάλλω- 
μαι 1, εἰ PALRLat ἢ εἰ M εἰ δὲ VC δοκχὴ PV δοχεῖ, εἴ i. ras. A 

προσφέρω L 3 χεχομισμένα ex χεχοσμημένα corr. C εἰ μὴ καλῶς! εἰ δὲ 
μὴ καλῶσ MVRO sin recte (consului) Lat, unde εἰ δὲ χαλῶς uel εἰ δὴ μὴ κακῶς 
Hudson, «si μὴ χαλῶς Niese 5 τούτοις om. 1,7 ταριχαιῶται P ταρι- 

χαίαται AMLRO cepuuévwr V faricheatae Lat — δὲ VRO 7.08 LVRO 
8 ϑαρῶν C! οἰχειωμένοισ PA! εἰς τετρακισμυρίους Ταριχεᾶται ot 
ταριχαιᾶται (ταριχιᾶται V!) oo τετρακισμύριοι VR οἱ ὡσ τετρακισμύριοι ταρι- 
χαιάται Ὁ 9 παντὶ om. Lat 11 τειχίζειν PAML esse muniendam Lat 

ἀσφαλεῖσϑαι Vi ὁμοίως] PAMLLat ὅμωσ VRC 12 οὖς] oio V (in) eos 
unde Lat 13 παροξύνονται (οὗ ex o& corr. C) PC 14 ἀπανεχώρει v6 

ἐπανεχώρει R 15 χαίτοι] καὶ τὸ VRC quamuis Lat δὲ VRC zal] καὲ 

' ' , ,006 , 

μὴ (μὴ 85. τα. 3) V 16 φϑάσαντεσ R! φϑάσαντεσ, s. m. 2 Ο δομάτιον PA!1VC! 

ἐφεστήχεσαν, « i.ras. A. 11 Ἰώσηπος] ὃ ἰώσηποσ L πάλιν ἰώσηποσ VROLat 
χρῆται V 20 χελεύσουσιν O εἰ. Ὁ διαλεγομένουσ PAL 21 ταῦτ᾽ 
MLV! 
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κι ᾿ , , , * ' , 

ρίμοι σὺν τοῖς ἄρχουσιν εἰσήεσαν. ὃ δὲ σύρας αὐτοὺς εἰς τὸ μυχαί- 
τατον τῆς οἰχίας χαὶ τὴν αὔλειον azoxAcícag ἐμαστίγωσεν, μέχρι 

γχιάντων τὰ σπλάγχνα γυμνῶσαι" στεριειστήχει δὲ τέως τὸ ττλῆϑος 
. ^ à , ' ^4 , , c ] B 
δικαιολογεῖσϑαι μαχρύτερα τοὺς εἰσελϑόντας οἰόμενον. ὁ δὲ τὰς 

, ΓΕ ) » c ; .- τῷ * ! ov 
ϑύρας ἐξαπίνης ἀνοίξας fueyuévovg ἐξαφῆχεν τοὺς ἀνδρας καὶ 

, z^ » - / , c , 

τοσαύτην τοῖς ατιξιλοῦσιν ἐνειργάσατο χατάτύληξιν, ὥστε ῥίψαντας 
[44 , 

τὰ 0ztÀe φεύγειν. 
M - ) , 2 , ' /, M Y , 

6. Πρὸς ταῦτα Ἰωάννης ἑἕπέτεινεν τὸν φϑόνον xai δευτέραν 
» κ᾿ ^ ^ -29 , , : P , (ον; δὴ 

ἤρτυσὲν ἐϊσιβουλὴν κατὰ τοῦ Ἰωσήπου. σχηψάμενος δὴ νόσον ἱχέ- 
j η“- ' , 2 / ' , “ 

τευσὲν δι ἐπιστολῆς τὸν Ιώσητιον ἐτειτρέινμαι zooc ϑερατιείαν αὐτῷ 
, ἐξ 2 , ^ e € , » ^ 

χρήσασϑαι τοῖς ἐν Τιβεριάδι ϑερμοῖς υδασιν. ὁ δέ, οὔτω γὰρ 
, M , , P? N ' , c , 

bztOzTevev τὸν ἔπίβουλον, γράφει τοῖς κατὰ τὴν πόλιν ὑπάρχοις 
; "n , 3 , - τῇ 2 , ' 

Eevíav τὲ xal và ἐπιτήδεια Ιωάννῃ πεαρασχεῖν. ὧν αἀττολαύσας μετὰ 
Pa c , 3 «' - N , I * ' 2 , 

δύο ἡμέρας éq ὃ παρὴν διεπράττετο, xai τοὺς uiv αττάταις τοὺς 
Y , , 2 ΄ὔ 2 ^ 3 , 

δὲ χρήμασι διαφϑείρων ἀνέτεξιϑεν ἀττοστῆναι Ico059 50v. χαὶ γνοὺς 
- -ν ς , , € ΝΙ 9 , , 

ταῦτα Σίλας ὃ φυλάσσειν τὴν πτόλιν vxo [o05::00v χαϑεσταμέγος 
, * 4 ' E 2 - , c y ΡΞ, ἢ 

γράφει τὰ περὶ τὴν ἐπιβουλὴν αὐτῷ κατὰ τάχος. ὁ δὲ Ioounsog 
ς ^ , ^ € v » ' - 

ὡς ἔλαβεν τὴν ἐπιστολήν, νυχτὸς ὁδεύσας συντόνως ἑωϑινὸς τταρὴῆν 
Ν ^ ^v ^ * ^ 27 ^ - 3 - € , 

χερὸς τὴν Τιβεριάδα. χαὶ τὸ μὲν ἄλλο πλῆϑος αὐτῷ ὑπήντα, 
32 , , A , € , 2 2 * € 

Ἰωάννης δὲ χαίτοι τὴν zagovoíav ὑττοτυτεύσας &m αὐτὸν ὅμως 
΄ N - , c , ' 2 ΄, ΄ 

σέμψας τινὰ τῶν γνωρίμων ὑτεεχρίνατο τὴν ἀσϑένειαν χαὶ χλινήρης 
» € - - , , ' , M 

ὧν ὑστερῆσαι τῆς ϑεραπείας ἔλεγεν. ὡς δὲ elg τὸ στάδιον τοὺς 
Á - 2 , ς O2, 7 - ^, d 

Τιβεριεῖς αϑροίσας ὁ Ιώσηπτος ἕηειρᾶτο διαλέγεσθαι τιερὶ τῶν 
, ς , / , à) - 

é&meovaAuévoy, ὑττοττέμιψας ὁτελίτας προσέταξεν αὐτὸν ἀνελεῖν. 
, ; - c - τ 2 , 

τούτους τὰ ξίφη γυμνοῦντας ὁ δῆμος προϊδὼν ἀνεβόησεν" τυρὸς δὲ 

$ 612 — uita Iosephi $ 147; ὃ 614 cf. uita Iosephi ὃ 85. 

PAMLVRC Lat. 

1 εἰσίεσαν PA 2 αὔλιον PAL'VR ἐπικλείσασ VRO ἐμαστίγωσε 
MLVRC 3 πάντων] eorum Lat περιεστήχει Lt 4 μακρότερα, τερα 
ex corr M ἐλθόντασ VR. 6 εἰργάσατο PAML 8 ὃ ἐωάννησ AML 

, o , » ' ^ 

ἐπετείνετο ΒΟ φόνον 9 govvev VC óg] δὲ VC que Lat — izérsvoszv] 

ἐχέλευσεν PM ἐκέλευσεν A ἱκέτευε VRO postulauit Lat 11 τιβερειαδι L! fere 
semper 12 ἐπάρχοις Hudson 18 τὰ om. M τἀπιτήδεια C 14 0] ὦ MVRC 
et ex corr. A ἐπράττετο C. 15 ἀνέπεισεν, — 16 σύλασ ΟΞ καϑεστάμενοσ 
PALVR χαϑιστάμενοσ MC "11 περὶ τῆσ ἐπιβουλῆσ 1, χατὰ τὴν ἐπιβουλὴν 
MVRC 18 συντόμωσ LV 19 πρὸς] ἐπὶ € 20 ὑποπτεύων (o i. ras. ex 
& X corr. uid. V) VRC 21 τινὰσ VRC ὑπεχρίνατο!] ὑπετιμᾶτο ἢ xAn- 
νήρησ V'!R 22 τιβερειεῖσ 1,1 et similiter saepius 24 προσέταξεν) éxé- 
λευσεν V — 25 παρι προϊδὼν (παρε deletum) C 
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τὴν χραυγὴν ὃ ἸΙώσηττος ἐπιστραφεὶς xal ϑεασάμενος imi τῆς σφα- 
γῆς ἤδη τὸν σίδηρον ἀπτεπήδησεν εἰς τὸν αἰγιαλόν" εἷστήχει δὲ 
δημηγορῶν ἐτεὶ βουνοῦ τινος ἑξαπτήχους τὸ ὕψος" καὶ “ταρορμοῦντος 
ἐχεισττηδήσας σχάφους σὺν δυσὶν σωματοφύλαξιν εἰς μέσην τὴν λίμνην 
avéqvyev. 

7. Oi στρατιῶται δ᾽ αὐτοῦ ταχέως ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα χατὰ 

τῶν ἐτειβούλων ἐχώρουν. ἔνϑα δείσας ὃ ̓ Ιώσητιος, μὴ ττολέμου χινη- 
ϑέντος ἐμφυλίου δι᾿ ὀλίγων φϑόνον π᾿αραναλώσῃ τὴν πόλιν, ππέμτεει 
τοῖς σφετέροις ἄγγελον μόνης προνοεῖν τῆς ἑαυτῶν ἀσφαλείας, μήτε 
δὲ χτείνειν τινὰ μήτ᾽ ἀτπιελέγχειν τῶν αἰτίων. καὶ οἱ μὲν τῷ 
γεαραγγέλματι πεισϑέντες ἠρέμησαν, οἱ δ᾽ ἀνὰ τὴν πέριξ χώραν 
σπυϑόμενοι τήν ve ἐπιβουλὴν x«i τὸν συσχευάσαντα συνηϑροίζοντο 
χατὰ Ἰωάννου" φϑάνει δ᾽ ἐχεῖνος εἰς Γίσχαλα φυγὼν τὴν πατρίδα. 
συνέρρεον δὲ πιρὸς τὸν Ἰώσηπον οἱ Γαλιλαῖοι χατὰ πόλεις, xal 
πολλαὶ μυριάδες δτελιτῶν γενόμεναι τεαρεῖναι σφᾶς ἐπὶ τὸν ἸΙωάν- 
γὴν τὸν χοιγὸν ἐπίβουλον ἐβόων" συγχαταφλέξειν γὰρ αὐτῷ χαὶ 
τὴν ὑποδεξαμένην πατρίδα. ὃ δὲ ἀποδέχεσθαι μὲν αὐτῶν ἔφασχεν 
τὴν εὔνοιαν, ἀνεῖργεν δὲ τὴν ὅρμήν, χειρώσασϑαι συνέσει τοὺς 
ἐχϑροὺς μᾶλλον ἢ χτεῖναι προαιρούμενος. ἐκλαβὼν δὲ τοὺς ἀφ᾽ 
ἑχάστης πόλεως Ιωάννῃ συναφεστῶτας xov ὄνομα, τπιρροϑύμως δὲ 

ἐνεδείχνυντο τοὺς σφετέρους οἱ δημόται, xal διὰ χηρύχων ἀπειλήσας 
ἐντὸς ἡμέρας πέμπτης τῶν μὴ καταλιπόντων Ιωάννην τάς ve οὐσίας 
διαρπάσειν χαὶ τὰς οἰχίας ἅμα ταῖς γενεαῖς χαταφλέξειν, τρισ- 

$ 619 — uita Iosephi $ 96. 

PAMLVRC Lat 

1ó0m.L ὃ δημιγορῶν R ἐξαπήχουσ (ji. ras. A)PA καὶ --4 σωμα- 
toqvAa&wv] ascensaque inde nauicula cum duobus satellitibus, quae illuc applicuerat 
Lat παρορμῶντοσ PAMVRC — 5 dvégevyev PAMVRC ὁ δὲ VRC τὰ om. 
VR  " ἐπιβούλουν R δήσασ VC! — 8 óàtyovr ΑΜΥ φόνον  παρανα- 

DM P 9 ἀγγελον] PARLat ἀγγέλλων MLV ἀγγέλων C αὐτῶν RC 
10 μήτε AMVRC τῶν S. V αἰτιῶν VR 11 δὲ VRC 12 zs] c ΝΣ 

13 χατὰ τοῦ ἰωάννου VROC δὲ ΒΟ 15 ὁπλιτῶν i. marg. suppl. m. 2 V 
τὸν om. VRC 17 ὑποδεξομένην 1." πατρίδα] πόλιν VRC fort. recte 
18 ἀνεῖργε»] εἶργε VRC cohibendum esse (dicebat) Lat 19 ἐχλαβὼν] ἐχβα- 
λὼν 1,1} τοὺς] τῆ L ἀφ᾽ ἐφ᾽ A 20 Ἰωάννῃ] ἐωάννησ A!, om. VRC 
συνεφεστῶτασ L'VROC xav' ovoue] ἰώσηποσ κατ᾿ ὄνομα VRC nominatim 
Lat | δὲ om. P 21 ἀνεδείχνυντο VRC ἀπειλήσας] ἱ. marg. A ἀπειλὴ- 
σάντων ΡΑΜΥΒΟ ἀπειλήσαντοσ L denuntiabat Lat ἀπειλήσας τῶν ex Voss. et 
Rhed. Hudson 22 vov μὴ] εἰ μὴ € μὴ VR χαταλειπόντων À χαταλί- 
ποιεν C τὸν ἰωάννην CO 28 ἁρπασεινΥ͂ 

10 

15. 

20 
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χιλίους uiv emíovQotv εὐϑέως, οἱ παραγενόμενοι và ozÀa παρὰ 
τοῖς πτοσὶν ἔρριψαν αὐτοῦ, σὺν δὲ τοῖς χαταλειφϑεῖσιν, ἦσαν δ᾽ 
ὅσον εἰς δισχιλίους Σύρων φυγάδες, ἀνέστελλεν Ἰωάννης ττάλεν ἐπεὶ 
τὰς λαϑραίους ἐτειβουλὰς éx τῶν φανερωτέρων. χρύφα γοῦν Erteurcey 
ἀγγέλους εἰς Ἱεροσόλυμα διαβάλλων τὸν Ἰώσητιον imi τῷ μεγέϑει 
τῆς δυνάμεως, φάσχων ὅσον οὐδέτεω τύραννον ἐλεύσεσϑαι τῆς μητρο- 
πόλεως, εἰ μὴ πιροχαταληφϑείη. ταῦϑ' ὃ μὲν δῆμος προειδὼς οὐ 
γίροσεῖχεν, οἱ δυνατοὶ δὲ χατὰ φϑόγνον xol τῶν ἀρχόντων τιγὲς 
λάϑρα τῷ Ἰωάννῃ χρήματα πρὸς συλλογὴν μισϑοφόρων ἔτπτεμ- 
Wav, ὕτεως πολεμῇ πτιρὸς Ιώσητιον᾽ ἐψηφίσαντο δὲ καϑ' ἑαυτοὺς 
xol μετακαλεῖν αὐτὸν ἀπὸ τῆς στρατηγίας. οὐ μὴν ἠξίουν ἀπίο- 
χρήσειν τὸ δόγμα᾽ δισχιλίους δὲ καὶ πενταχοσίους ὁτιλίτας xai 
τέσσαρας τῶν ἐπιφανῶν ἄνδρας ἔστειλαν, τόν ve τοῦ Νομιχοῦ 
Ἰώεσδρον καὶ ᾿Αἰνανίαν Σαδούχι xci Σίμωνα καὶ ᾿Ιούδην Ιωνάϑου, 
z&vroag εἰχιεῖν δυνατωτάτους, ἵν οὗτοι τὴν τιρὸς τὸν Ἰώσηπον 
εὔνοιαν ἀποστρέψωσιν, xcv μὲν ἑχὼν στταραγένηται, λόγον ὑτιοσχεῖν 
ἐᾶν αὐτόν, εἰ δὲ βιάζοιτο μένειν, ὡς σπτολεμίῳ χρῆσϑαι. ᾿Ιωσήττῳ 
δὲ παραγίνεσϑαι μὲν στρατιὰν ἐπεστάλχεσαν οἱ φίλοι, τὴν δ᾽ 
αἰτίαν οὐ προεδήλουν ἅτε δὴ λάϑρα τῶν ἐχϑρῶν βεβουλευμένων. 
διὸ χαὶ μὴ προφυλαξαμένου τέσσαρες πόλεις εὐϑέως πρὸς τοὺς 

διαφόρους ἀτεέστησαν ἐλθόντας, Σέπφωρίς ve καὶ Γάβαρα καὶ 

$ 626 — uita Iosephi ὃ 189. 

PAMLVRC Lat 

1 ἀπέστεισεν L! παραγενόμενοι profugi Lat τὰ] τά τε PAL 
2 αὐτοῦ ἔρριψαν tr. Ρ δ᾽ suppl. m. 2 L δὲ VRC 3 ὅσον εἰς δισχιλίους] 
eG δισχιλίουσ P prope mille Lat ὡς εἰς χιλίους Destinon ἀνέστειλεν L 

Ἰωάννην Niese ἐπὶ! εἰσ VR 4 ἐπιβουλὰς] ἐπιβουλὰσ χωρῶν M ez 
om.L  Zxus**| P ἔπεμψεν RC ἀπέστελλεν V. 7 ταῦϑ᾽ — 8 προσεῖχεν») 
uerum ea populus quidem praesciens neglegebat Lat ταῦϑ᾽ ταῦτ᾽ P!M τού- 

tow; VRC προειδὼς] προϊδὼν L! zv προειδὼσ VRC 8 προσεῖχεν] προσέσχεν 
M προσεῖχον δέ VRC 10 πολεμῇ! πολεμήσωσιν PAM (ut) per eos — bellum 
gereret Lat χαϑ' αὑτοὺσ (αὐτ- VR) LVRC 11 xal μεταχαλεῖν] χαμὲ 
καλεῖν VR. ἠξίουν] ἀξιοῦν PAL credebant Lat 13 τέσαρασ A Νομιχοῦ! 

juris periti Lat 14 Ἰώεσδρον] iosandrum Lat Ἰώζαρον Gelenius ex uit. 

324. 332. cf. uit. 19] Σαδούχι] PA Oud L σαδδουχί MVRC sadduci Lat 

Ἰούδην] τούδην L πούδην VROC, τούδου ἐωνάϑην i. marg. 1 15 ἵνα VRC 
16 ui»--| íxov, eras. ἂν 1 παραγίνηται L'RC παραγίνεται ἡ 18 παρα- 
γενέσϑαι VRC uenturum esse Lat δὲ VRC 19 προεδήλου L! προσεδή- 
Aovv VRO indicauerunt Lat τῶν ἐχϑρῶν λάϑρα ir. VRO 20 φυλαξα- 
μένου ΝΜ τέσσαρασ PAL 21 ἐλθόντεσ ῬΑ, σεπφωρεῖσ PAL — I'«- 
βαρφαὶ Destinon ex uita 203 γάδαρα PAML γάμαλα VC μάλα R gabra Lat 

626 

628 

629 
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Γίσχαλα xci Τιβεριάς. ταχέως δὲ xal ταύτας σπτροσηγάγετο δίχα 
τῶν ὅπλων καὶ χειρωσάμενος στρατηγήμασιν τοὺς τέσσαρας ἦγε- 
μόνας τῶν τε ὁτιλιτῶν τοὺς δυνατωτάτους ἀνέτεεμιψεν εἰς Ἱεροσό- 

λυμα. πρὸς οὖς ὃ δῆμος οὐ μετρίως ἠγανάχτησεν καὶ σὺν αὑτοῖς 
ὥρμησεν τοὺς πτροπτέμψαντας ἀνελεῖν, εἰ μὴ φϑάσαντες ἀπέδρασαν. 

8. Ἰωάννην δὲ λοιπὸν ἐντὸς τοῦ Γισχάλων τείχους ὃ παρὰ 
Ἰωσήπου φόβος ἐφρούρει. xoi μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας záAw ἀπέστη 
Τιβεριὰς ἐπιχαλεσαμένων τῶν ἔνδον ᾿“γρίσιτεαν τὸν βασιλέα. xal 
τοῦ μὲν μὴ καταντήσαντος ἐφ᾽ ἣν συντέταχτο προϑεσμίαν, Ῥωμαΐῖ- 
xov δ᾽ ὀλίγων ἱππέων xov ἐχείνην τὴν ἡμέραν παραφανέντων, 
τὸν Ἰώσηπον ἐξεχήρυσσον. τῶν δ᾽ ἠγγέλη μὲν εἰς Ταριχέας ἡ ἀπό- 
στασις εὐθέως, ἐχττεπομφὼς δὲ πάντας τοὺς στρατιώτας ἐπὶ σίτου 

συλλογὴν οὔτε μόνος ἐξορμᾶν ἐπὶ τοὺς ἀποστάντας οὔτε μένειν 
ὑπέμενεν, δεδοικὼς μὴ βραδύναντος αὐτοῦ φϑάσωσιν οἱ βασιλικοὶ 
παρελϑεῖν εἰς τὴν στόλιν᾽ οὐδὲ γὰρ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐνεργὸν 
ἕξειν ἔμελλεν ἐπέχοντος σαββάτου. δόλῳ δὴ τιεριελϑεῖν ἐπενόει, 
τοὺς ἀττοστάντας. χαὶ τὰς μὲν πύλας τῶν Ταριχεῶν ἀποχλεῖσαι 

χελεύσας, ὡς μὴ πιροεξαγγείλειέ τις τὸ σχέμμα τοῖς ἐτειχειρουμένοις, 

τὰ δ᾽ ἐπὶ τῆς λίμνης σχάφη πάντα συναϑροίσας, τριάχοντα δ᾽ 

εὐρέϑησαν xal τριαχόσια, xci ναῦται τεσσάρων οὐ σπιλείους ἦσαν 

$ 632 — uita Iosephi ὃ 155. 

PAMLVRO LatHegesippus III 3 p. 176. 

1 προσήγετο ἃ προηγάγετο R 2 χαὶ om. L! στρατηγήμασιν] στρα- 
τηγήματι VRO consilüs Lat 3 τὲ] τότε Lt! 4 ἠγανάκτησεν ov μετρίωσ 
tr. ΕΟ 6 ἐωαννησ L! το λοιπὸν VRO ἐντὸς] ἐγγὺσ 1, γισχαλῶν, 

α , 

γι i.ras. V iaschalon aut ascalon Lat — 8 ἀγρίππα V 9 χατατηντήσαντοσ C 

ἢν] oio L! ἜἘὠσυντέτα -ἰ χτο À συνετέτακτο L'VRO 10 δὲ VRC ἱππέων 
ὀλίγων tr. ὙᾺΟ 11 τῶν — 12 so9£oc] hisque apud taricheas cognitis statim 
defecíio constituta est Lat τῶν] PAMVR!C τούτων L τῶ ex corr. R fort. 

recte | 0 VRO ἠγγέλληχζο͵αὀΣ ἠγγέλη uiv] ἠγγελμένων PAMLLat ταριχαίασ 
PAMLVR?C ταρχαίασ Ri! 12 εὐϑέως] εὐϑέωσ ἤει (ἤιει ῬΑ) PAML τοὺσ 
στρατιώτασ πάντασ tr. VRO 14 ὑπέμεινεν Ῥ βραδύνοντοσ VRC 
15 οὔτε L! ἡμέραν om. VRC 16 ἔμελλον L!ROC ἐπέχοντος] ἐπισχόν- 
voc L! δὴ] δὲ PAMVROC autem Lat περιελϑεῖν] περιελϑεῖν εἰσ τὴν πόλιν 
(cf. u. 15) 1, περιελϑεῖντα (τα expunctum) C 17 ταριχαιῶν Ὁ ταριχαίων 

PAMVR ἀποστατῶν 1, ἀποκλεῖσαι, εἶσαι ex corr. m. 2 R 18 προεξαγ- 
γείλειέ! ἐξαγγείλειέ P προεξαγγείλαι  προεξαγγείλοι RO proderet Lat 19. δὲ 

6 , » € , , 

LVRC τὴν λίμνην ὦ -χάφη À τριάχοντα δ᾽ εὑρέϑησαν zal τριακόσια] 
PA τριάχοντα δ᾽ εὑρέϑησαν καὶ διακόσια ML διακόσια δὲ καὶ τριάκοντα εὑρέϑη 
(ηὐρέϑη C) VRCLat 20 ἦσαν ov πλείουσ tr. L 

Q 

10 

20 
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ἐν ἑχάστῳ, διὰ τάχους ἐλαύνει πρὸς τὴν Τιβεριάδα. χαὶ τοσοῦ- 
τον ἀτιοσχὼν τῆς πτόλεως ἐξ ὅσου συνιδεῖν οὐ ÓctÓLOY ἢν χεγὰς τὰς 

ἁλιάδας μετεώρους σαλεύειν ἐχέλευσεν, αὐτὸς δὲ μόνους ἑπτὰ τῶν 
σωματοφυλάχων ἀνότελους ἔχων ἔγγιον ὀφϑῆναι τιροσήει. ϑεασά- 
μενοι δ᾽ αὐτὸν αἀττὸ τῶν τειχῶν ἔτι βλασφημοῦντες οἱ διάφοροι 
xal διὰ τὴν ἔχτιληξιν πτάντα τὰ σχάφη γέμειν δτιυλιτῶν νομίσαντες 
ἔρριψαν τὰ ὅπλα xal χατασείοντες ἱχετηρίας ἐδέοντο φείσασϑαι 
τῆς πόλεως. 

9. 'O δὲ Ἰώσητεος ττολλὰ διατεειλησάμενος αὐτοῖς καὶ χατο- 

γειδίσας, εἰ τορῶτον μὲν ἀράμενοι τὸν τερὸς Ῥωμαίους τιόλεμον εἰς 
στάσεις ἐμφυλίους τιροαναλίσχουσιν τὴν ἰσχὺν καὶ τὰ εὐχταιότατα 

ὁρῶσιν τοῖς ἐχϑροῖς, ἔπειτα τὸν χηδεμόνα τῆς ἀσφαλείας αὐτῶν 

ἀναρτάσαι σπεύδουσιν xol χλείειν οὐχ αἰδοῦνται τὴν σιόλιν αὐτῷ 
τῷ τειχίσαντι, πιροσδέχεσϑαι τοὺς αττολογησομένους ἔφασχεν xal 
δι᾿ ὧν βεβαιώσεται τὴν πόλιν. χατέβαινον δ᾽ εὐθέως δέχα τῶν 
Τιβεριέων οἱ δυνατώτατοι᾽ χαὶ τοὺς μὲν ἀναλαβὼν μιᾷ τῶν ἁλιάδων 
ἀνήγαγεν ττορρωτέρω, πεντήχοντα δ᾽ ἑτέρους τῆς βουλῆς τοὺς μάλιστα 
γνωρίμους χελεύει στιροελϑεῖν ὡς xoi παρ᾿ ἐχείνων πίστιν τινὰ 
βουλόμενος λαβεῖν. ἔπειτα καινοτέρας σχήιϊψεις ἐτεινοῶν ἄλλους ἐπ᾽ 
ἄλλοις ὡς ἐπὶ συνθήκαις προυχαλεῖτο. τοῖς δὲ κυβερνήταις ἐχέ- 
λευσεν τῶν zAnoovuévov διὰ τάχους εἰς Ταριχέας ἀνατιλεῖν xoi 

συγχλείειν τοὺς ἄνδρας εἰς τὸ δεσμωτήριον, μέχρι πᾶσαν μὲν τὴν 

8 635 — uita Iosephi ὃ 104. 

PAMLVRCLatHegesippus III 3 p. 176. 

1 τὴν om. P 3 23 A. 4 ἐνόπλους Destinon προσείη 1, 

ὅ δὲ ΥὙ 5 αὐτῶ Ρ ἔτη ἐπι 1,.} -διάφοροι αὶ 9 δ᾽ M 11 στάσεις] 
στάσησ À τασεισ V προάἀναλίσχουσὶ, ci eX σὴν COrT. À παραναλίσχουσι 
primum scribere uoluit C aate consumerent Lat παραναλίσχουσι Bekker 
12 δρῶσιν] ποιοῦσι VRC 13 αὐτῷ] αὐτῶν AMVRC 14 ἀπολογησα- 
μένουσ PA si qui sibi satisfacerent Lat 15 βεβαιώσεται]) Destinon βεβαιώ- 
σηται PAL βεβαιώσαιτο (cic i. ras. 2litt. m. 2C) MVRC χατέβαινων A 
δὲ VRC 16 τιβεριαίων PL? τιβεριαί ov À τιβερειαων L! τιβεριατῶν V 
17 πορρωτάτω (πορροτάτω C) VRC procul Lat δὲ VRC τοὺσ μάλιστα 
τῆσ βουλῆσ tr. C 18 γνωρίμους om. C προσελθεῖν VRC [9 ἐπ᾽ ἄλλοις] 
ἐπαλλήλουσ ῬΑ 20 ὡς om. L πρ-ιουχαλεῖτο ἃ προεχαλεῖτο VR 
κυβερνίταισ AC! 21 πληρουμένων] nauium repletarum Lat σχαφῶν πληρου- 
μένων Bekker ταριχαίασ codd. 22 συγχλείειν, εἰν l. ras. Α, εἰ ex corr. 
muc 

090 

097 

638 

639 

640 

641 
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βουλὴν οὖσαν ἑξαχοσίων, περὶ δὲ δισχιλίους τῶν ἀττὸ τοῦ δήμου 

συλλαβὼν ἀνήγαγεν σκάφεσιν εἰς Ταριχέας. 
642 10. Βοώντων δὲ τῶν λοιπῶν αἴτιον εἶναι μάλιστα τῆς Gzt0- 

στάσεως Κλεῖτόν τινα χαὶ τταρακαλούντων εἰς ἐχεῖνον ἀττερείδεσϑαι 
τὴν ὀργήν, ὃ Ἰώσητιος ἀνελεῖν μὲν οὐδένα προήρητο, “ηουὶν δέ 
τίνα τῶν ἑαυτοῦ φυλάχων ἐχέλευσεν ἐξελθεῖν, ἵνα ἀποχόψῃ τὰς 

643 χεῖρας τοῦ Κλείτου. δείσας δὲ ixeivoc εἰς ἐχϑρῶν στῖφος ἀποβή- 

σεσϑαι μόνος οὐκ ἔφη. σχετλιάζοντα δὲ τὸν Ἰώσηπον ἐπὶ τοῦ σχά- 

φους ὃ Κλεῖτος δρῶν καὶ τιροϑυμούμενον αὐτὸν ἐτεισπτηδᾶν ἐπὶ τὴν 
τιμωρίαν ἱχέτευεν ἀπτὸ τῆς ἀχτῆς τὴν ἑτέραν τῶν χειρῶν χαταλι- 10 

644 πεῖν. xaxeivov κατανεύσαντος ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἑτέραν αὐτὸς ἀττοχόψειξν 
ἑαυτοῦ, σπασάμενος τῇ δεξιᾷ τὸ ξίφος ἀπέχοψεν τὴν λαιάν" εἰς 

645 τοσοῦτον δέους vzó τοῦ Ἰωσήπου προήχϑη. τότε μὲν δὴ xevoic 
σχάφεσιν καὶ δορυφόροις ἑπτὰ τὸν δῆμον αἰχμαλωτισάμενος πάλιν 
Τιβεριάδα προσηγάγετο, μετὰ δ᾽ ἡμέρας ὁλίγας Σεϊεφωρίταις συνα- 15 

646 ποστᾶσαν εὑρὼν ἐπέτρειψεν διαρττάσαι τοῖς στρατιώταις. συναγαγὼν 
μέντοι zc&vra τοῖς δημόταις ἔδωχεν τοῖς τε χατὰ Σέπφωριν ὁμοίως" 

xci γὰρ ἐχείνους χειρωσάμενος νουϑετῆσαι διὰ τῆς ἁρπαγῆς ηϑέ- 
λησεν, τῇ δ᾽ ἀποδόσει τῶν χρημάτων πάλιν εἰς εὔνοιαν πιροση- 

Qt 

γάγετο. 20 

$ 642 — uita Iosephi 8$ 171. 

PAMLVROLat Hegesippus III 3 p. 177. Suidas s. ἀπερείδομαι. 
1 é&axoolov] ἐξακοσίουσ L εἰσ ξξαχοσίουσ VRC δὲ om. V 2 ταρι- 

χαίασ codd. ὃ δὲ] ve L! αἴτιον — 5 ὀργὴν excerpsit Suid 4 χλεῖτον, 

» APA εἴ 
siex(corr.L; item infra u. 1 et 9 ἀπερείσασϑαι Suid ὅ 0 om.  προήηρητο | 
(8: m; 2); V. “ηουὶν] λευὶν PAL? λευὶ M λήουιν aut λίουιν L! Axoviv, ἡ ex | 
. corr. V λίουῖν R Aevtav C leuin Lat 6 αὐτοῦ VRC χλείτου δείσασ δὲ | 
ἐχεῖ post αὐτοῦ expunctum V 7 εἰς suppl. m. 2L ἐχϑρὸν P 9 ἐπιπη- 

ó&v] ἀποπηδᾶν VRC 10 ἀπὸ τῆς ἀκτῆς om. Lat χαταλειπεῖν PA | 

12 αὐτοῦ L'! αὑτοῦ L? αὐτοῦ. ὕπέχοψε C 13 ὑπὸ vov] PAMLLat ὑπ᾽ 

αὐτοῦ VRO [1 Τιβεριάδα] τὴν τιβεριάδα VRO μετὰ — 10 εὑρὼν] paucis 
autem diebus post cum etiam sefforin defecisse inter alias repperisset Lat 

δὲ MVRC σεπφωρίταισ, litt. vcio i. ras. 3 litt. m. 2 L γίσχαλαν (- γίσχαλα C) 

σεπφωρίταισ MO σέπφωριν VR 16 εὑρὼν] ἑλὼν MLVRC ἐπέτρεψεν] 
ἐπέτρεψε μὲν VRO συναγαγὼν --- 18 χειρωσάμενος] omniaque inde. collecta 

popularibus dedit etiam sefforitis; nam et captos Lat 17 ἔδωχεν τοῖς τὲ 
om. R. σέπφωριν, ιν 1. ras. m. 2 A σεπφώριν V RO ὁμοίως - καὶ γὰρ 
éxelvovc] ὁμοίωσ καὶ τιβεριάδα καὶ γὰρ χἀκείνουσ VRC — 19 τῇ δ᾽ ἀποδόσει 
«al τῇ ἀποδόσει VRO ἀποδώσει P πάλιν om. V προσηγάγετο] (uoluit) 
reuocare Lat 
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XXIL 1. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Γαλιλαίαν ixémavro κινήματα, 
xai τῶν ἐμφυλίων τεαυσάμενοι ϑορύβων ἐπὶ τὰς πρὸς Ῥωμαίους 
ἐτράποντο ἡταρασχευάς᾽ ἐν δὲ τοῖς Ἱεροσολύμοις ᾿Ανανός τε ὃ 

ἀρχιερεὺς xal τῶν δυνατῶν ὅσοι μὴ τὰ Ῥωμαίων ἐφρόνουν τό τε 
τεῖχος ἐηιεσχεύαζον xol “τολλὰ τῶν πτολεμιστηρίων ὀργάνων. χαὶ 
διὰ πάσης μὲν τῆς σπιόλεως ἐχαλχεύετο βέλη xal πτανοτιλία, τιρὸς 

ἀτάχτοις δὲ γυμνασίαις τὸ τῶν νέων τιλῆϑος ἦν, καὶ μεστὰ πάντα 
ϑορύβου. δεινὴ δὲ χατήφεια τῶν μετρίων, «oi ττολλοὶ τὰς μελλούσας 
σπτροορώμενοι συμφορὰς ἀτεωλοφύροντο. ϑειασμοί τε τοῖς εἰρήνην 

ἀγαχεῶσιν δύσφημοι, τοῖς δὲ τὸν πιόλεμον ἐξάψασιν ἐσχεδιάζοντο 
σιρὸς ἡδονήν, xal v0 χατάστημα τῆς τεόλεως τιρὶν ἐτιελϑεῖν Ῥωμαίους 
ἦν οἷον ἀτιολουμένης. ᾿Ἵνάνῳ γε μὴν φροντὶς ἣν xarà μιχρὸν ἀφι- 
σταμένῳ τῶν εἰς τὸν ztóAeuov “ταρασχευῶν χάμψαι πρὸς τὸ συμ- 
φέρον τούς τε στασιαστὰς xci τὴν τῶν χληϑέντων ζηλωτῶν ἀφρο- 
σίνην, ἡττήϑη δὲ τῆς βίας, xav τοῖς ἑξῆς οἵου τέλους ἔτυχεν 

δηλώσομεν. 
2. Κατὰ δὲ τὴν ̓ ἀχραβετηνὴν τοτταρχίαν ὃ Γιώρα Σίμων τειολ- 

λοὺς τῶν νεωτεριζόντων συστησάμενος ἐφ᾽ ἁρπαγὰς ἐτράπετο xol 
οὐ μόνον τὰς οἰχίας ἐσττάρασσεν τῶν πλουσίων, ἀλλὰ xci τὰ 
σώματα χατῃχίζετο δῆλός ve ἦν ἤδη πέρρωϑεν ἀρχόμενος τυραν- 
γεῖν. πεμφϑείσης δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν bm ᾿Ανάνου xal τῶν ἀρχόντων 
στρατιᾶς πρὸς τοὺς ἐν Πῆασάδᾳ λῃστὰς ue9! ὧν εἶχεν χατέφυγεν, 

PAMLVRCLat Suidas s. ϑειασμοί. ἐσχεδίαξζον. 

4 τὰ μὴ tr. VRO— óoualov, αἱ ex ( corr. A ve om. PWAM 6 zavo- 
πλίαι M 7 ἀτάκτοις] jussis (h. e. ταχταῖς) Lat καὶ μεστὰ πάντα] μεστὰ 
δ᾽ qv πάντα L xol μεστὰ ἦν πάντα VRC et ut uid. Lat 9 ϑειασμοί — 
10 δύσφημοι) habet Suid infestaque pacem cupientibus omina (sic Destinon omnia 

codd.) videbantur Lat ϑιασμοὶ V'!R τε] PAMLSuid δὲ VRC toic] 

τὴν Ν 10 τοῖς — 11 ἡδονήν habet Suid s. ἐσχεδίαζον ἐσχεδιάζοντο] 
PAML Suid ἐσχετλιάζοντο VRC ex tempore fingebantur Lat 11 ἐπανελθεῖν L 
Ῥωμαίους] δωμίουσ Α τὸν πόλεμον et i. marg. m. 2 δωμαίουσ V 12 ys μὴν] 
τε μὴν PA!'ML autem Lat φροντὶς — 14 ἀφροσύνην] apparatum belli 
neglegere cura fuit et studiosorum, quos aemulatores uocabant, amentiam ad 
uliliora conuertere Lat 158 ἡττήϑη) ἥττητο VRO — 16 δηλώσωμεν A! et ex 
cor.P 11 ἀχραβετινὴν PA ἀχραιβατηνὴν M. ἀκραβατηνὴν VR ἀχραιβατινὴν 

C acrabatena Lat γιώρα-, eras. o L jd V 18 ἁρπαγὴν P 
19 ἐσπάρασσε ΕΟ ἐτάρασσεν (— σε LM) PAMLLat 20 χατῃχίζετο] κατη- 
χοντίξζετο R eti. marg. m. 2 V 21 δὲ VRCO ἐπ᾽ ὑπ᾽ ut uid. L! ἐπ᾽ i. ras. 
Lips ἀνανίου Lt! καὶ τῶν] C τῆσ (ex τισ corr. A) τῶν PAMLLat καὶ τῆσ 

τῶν V χαὶ R; uide p. 212,1 22 μασάδη P μασάδα, «c ex co corr. M magadae 
Lat ^ ze«régevysv (γε M) AM 
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xaxei μέχρι τῆς zdv&vov καὶ τῆς τῶν ἄλλων ἐχϑρῶν ἀναιρέσεως μένων 
συνελήζετο τὴν Ἰδουμαίαν" ὥστε τοὺς ἄρχοντας τοῦ ἔϑνους διὰ τὸ 
γλῆϑος τῶν φονευομένων xai τὰς συνεχεῖς ἀρτταγὰς στρατιὰν ἀαϑροί- 
σαντας ἐμφρούρους τὰς χώμας ἔχειν. xat τὰ μὲν χατὰ τὴν Ιδουμαίαν 
ἐν τούτοις ἦν. 

PAMLVRCLat. 

1 τῆς τῶν] τῶν LVRO 2). συνεληΐζετο codd. ἰδουμίαν A ὃ. ἀϑροί- 
σαντας om. A 4 ἐνφρούρουσ A καὶ] αλλὰ (sic) VC, om. LR τὴν Om. 
VRC Ἰδουμαίαν] idovulav A lovóniav VO lovóniov R 

Subscriptiones: 20yoo f PA ἰωσήπου ἑβραίου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ 

, D b 7t , γεν , à b , , , 
B M φλαυΐου ἰωση λόγοσ B V τέλοσ φλαουΐου ἰωσήπου περιαλώσεωσ λόγοσ 
δεύτεροσ R τέλοσ τοῦ β λόγου τῆσ ἰουδαιχῆσ ἱστορίασ C fl iosippi liber secun- 
dus explicit incipit liber tertius cod. Vat. Lat 

altum diecidar cd 
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III. 

«λαυίου Ἰωσήπου ἱστορία ᾿Ιουδαϊκοῦ πολέμου 
πρὸς Ῥωμαίους βιβλίον γ΄. 

Ι. 1. Νέρωνι δ᾽ ὡς ἠγγέλη τὰ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν πταίσματα, 
λεληϑυῖα μὲν ὡς εἰχὸς ἔχτεληξις ἐμτείτττει xai δέος, φανερῶς δὲ 

ὑπιερηφάνει καὶ προσωργίζετο, στρατηγῶν μὲν ῥᾳστώνῃ μᾶλλον ἢ 
ταῖς τῶν σπτολεμίων ἀρεταῖς γεγονέναι τὰ συμβάντα λέγων, τερέττειν 

E B2 € , c ^ N ' » - ς , , 

5 δ᾽ ἡγούμενος ἑαυτῷ διὰ τὸν 0yxov τῆς ἡγεμονίας χατασοβαρξύεσϑαι 

10 

τῶν σχυϑρωτιῶν xol δοχεῖν δεινοῦ σταντὸς ἐπτάνω τὴν ψυχὴν ἔχειν. 
διηλέγχετό γε μὴν ὃ τῆς ψυχῆς ϑόρυβος ὑπὸ τῶν φροντίδων 2. oxez- 
τομένου τίνι τιιστεύσει χινουμένην τὴν ἀνατολήν, ὃς τιμωρήσεται 
μὲν τὴν τῶν Ἰουδαίων ἐπανάστασιν, τυροχαταλήψεται δ᾽ αὐτοῖς ἤδη 
xci τὰ πέριξ ἔϑνη συννοσοῦντα. μόνον εὑρίσχει Οὐεσπασιανὸν ταῖς 
χρείαις ἀναλογοῦντα xal τηλιχούτου πολέμου μέγεϑος ἀναδέξασϑαι 
δυνάμενον, ἄνδρα ταῖς ἀττὸ νεότητος στρατείαις ἐγγεγηραχότα καὶ 

PAMLVRC LatHegesippus III 1 p. 169. 
Titulus: φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ βιβλίον y P φλαυΐου 

ἐωσήπου περι ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ y À φλαυΐου ἐωσηπου ξβραίου 
περὶ ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λογοσ τρίτοσ M τοῦ αὐτοῦ βιβλίον y L 
ἰωσήπου περὶ ἁλωσεωσ λόγοσ τρίτοσ VR φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ περι 
ἁλώσεωσ λόγοσ y C ΠΟ V qyyéAeu Α ἠγγέλλη NC 2 Ὁ 
3 προσοργίζετο LC! στρατηγοῦ MLVRCLat μὲν om. R 5 δὲ VRC 
ξαυτῷ] αὐτῶ VR αὐτὸν Ο αὑτῷ Dindorf 1 διειλέγχετο ἃ σκεπτο- 
μένου] PAMLVRLat et ut uid. Heg σχεπτόμενοσ δὲ C 8 πιστεύση L 

, € , ^ 

πιστεύσει V πιστεύσειε RC. 9 uivs.L τῶν om. AMLRC δὲ VRC 

v ^4 - - , 

10 συνοσοῦντα A μόνον] μόνον ovv MLat et ex corr. A fort. recte, nisi μόνον 
δ᾽ mauis 12 δυναμένον, ὃ i ras. A »νεώτητοσ À στρατιαῖσ PMRCV? 
στρατειαῖσ, £L eX « COIT. ἃ στρατιᾶσ V! bellis Lat militiae Heg 

Iosephus VI. 18 

e] 
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προειρηνεύσαντα μὲν πάλαι Ῥωμαίοις τὴν ἑσπέραν ὑττὸ Γερμανῶν 
ταρασσομέγην, προσχτησάμενον δὲ τοῖς ὅπλοις Βρεττανίαν τέως 
λανθάνουσαν, ὅϑεν αὐτοῦ χαὶ τῷ πατρὶ Κλαυδίῳ τεαρέσχε χωρὶς 
ἱδρῶτος ἰδίου ϑρίαμβον χαταγαγεῖν. 

3. Ταῦτά τὲ δὴ προχλῃδονιζόμενος xal σταϑερὰν μετ᾽ ἐμτπτει- 
ρίας τὴν ἡλικίαν δρῶν, μέγα δὲ zíoveoc αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ὅμηρον 
xal τὰς τούτων ἀχμὰς χεῖρα τῆς πτατρῴας συνέσεως, τάχα τι xal 
περὶ τῶν ὅλων ἤδη τοῦ ϑεοῦ (LOQUOR OMOUHe MOD, méumet τὸν ἄνδρα 

ληψόμενον τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐπεὶ ΘΟ στρατευμάτων, πολλὰ 
πρὸς τὸ ἐπεῖγον οἷα χελεύουσιν αἱ av&yxat μειλιξαμενός τὲ καὶ 
γιροϑερατιεύσας. ὃ δ᾽ ἀπὸ τῆς Αχαΐας, ἔνϑα συνῆν τῷ Νέρωνι, 

τὸν μὲν υἱὸν Τίτον ἀττέστειλεν ἐπι “λεξανδρείας τὸ ττέμτιτον καὶ 
δέκατον ἐχεῖϑεν ἀναστήσοντα τάγμα, περάσας δ᾽ αὐτὸς τὸν Ἑλλήσ- 
zovvov πεζὸς εἷς Συρίαν ἀφιχνεῖται χαχεῖ τάς ve Pouoixag δυνά- 

μδις συνήγαγε xal συχνοὺς παρὰ τῶν γειτνιώντων βασιλέων συμ- 

μάχους. 

Trad Ἰουδαῖοι δὲ μετὰ τὴν Κεστίου nap v ἐπηρμένοι ταῖς 
ἀδοκήτοις εὐττραγίαις ἀχρατεῖς ἦσαν ὁρμῆς xal ὥσπερ ἐχρισιιζό- 
μένοι τῇ τύχῃ τροσωτέρω τὸν πόλεμον ἐξῆγον" γᾶν γοῦν εὐϑέως 
000v ἢν μαχιμώτατον αὐτοῖς ἀϑροισϑέντες ὥρμησαν &óv Ldoxa- 

λωνα. πόλις ἐστὶν ἀρχαία τῶν Ἱεροσολύμων εἴχοσι τιρὸς τοῖς ττεντα- 

χοσίοις ἀπέχουσα σταδίους ἀεὶ διὰ μίσους Ιουδαίοις γεγενημένη, 
διὸ xal τότε ταῖς τιρώταις ὁρμαῖς ἐγγίων ἔδοξεν. ἐξηγοῦντο δὲ τῆς 

PAMLVRCLatHegesippus III 1 p. 110 sq. Suidas s. προσχλῃδονιζ ὄμενος, 
σταϑερόν. 

2 δὲ] τε PAML 3 λανϑανουσαν] inter undas latentem Heg αὐτοῦ] 

αὐτῶ PAML? et ut uid. Heg ipsius Lat πατρὶ] πατρὲ αὐτοῦ Ὁ — 5 ταῦτα — 
6 δρῶν habet Suidas προσχλῃδονιζόμενος Suid σταϑηρὰν VR 6 μέγα 

δὲ — ὅμηρον] obsidesque fidei liberos Lat μέγα] Destinon μετὰ codd. 
74sioaco L'Lat τάχα] τάχιστα C 9 ληψόμενον] διαληψόμενον VRC zaga- 
ληψόμενον Destinon στρατευμάτων] ταγμάτων, i marg. yp στρατευμάτων 
m.2 V 11 προσϑεραπεύσασ C δὲ PVRC ἀπὸ] protinus ez: Lat 

συνῆν, ἡ i. ras. m. 2 C 12 ἀπέστειλεν] ἔστειλεν LVRC ἀλεξάνδρειαν 
PAML? τὸ] vo τε VRC πέμπτον xal δέχατον͵] Niese praeeunte Card- 
wello πέμπτον x«l τὸ δέχατον codd. Lat; uide infra lII 65. Tacit. hist. V 1 
13 ἀναστῆσον À! τάγματα VRO δὲ VRC ξλλήσποντον, v i. ras. A 

ἑλήσποντον V ad hellespontum Lat 15 συνῆγε VRC γειτνιόντων PAV 
17 Κεστίου] τοῦ χεστίου ἃ 18 ἀδοκήταισ V 19 εὐθέως om. Lat 

20 μαχημώτατον A αὐτοῖς] αὐτῶν LVRC, om. Lat 21 πόλις] πόλισ 
δὲ V τοὶσ ex τοὺσ corr P rovo V πεντακοσίουσ V^septingentorum 
Lat Heg 22 αἰεὶ MVRC ἰουδαίων C 23 ἐγγίων] ἔγγιον PML ἐγγιεῖν 
VRC propior Lat 

10 

20 
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- ΖΦ , 2 , - M 7 7 

χαταδρομῆς τρεῖς ἄνδρες ἀλχήν τὲ χορυφαῖοι xol συνέσει, Νίγερ τε 
ó Περαΐτης καὶ ὃ Βαβυλώνιος Σίλας, τερὸς oic Ιωάννης ὃ Ἐσσαῖος. 

2 , , - NS. $i 
ἡ δὲ doxaAov ἐτετείχιστο μὲν χαρτερῶς, βοηϑείας δὲ ἣν σχεδὸν 
͵ 
» 

ἔρημος" ἐφρουρεῖτο γὰρ ὑττό τε στιείρας τιεζῶν xal vz0 μιᾶς ἴλης 
ἱγεγτέων, ἧς ἐπεῆρχεν ᾿ΑΤντώνιος. 

2. Οἱ μὲν ovv πολὺ ταῖς δρμαῖς συντονώτερον δδεύσαντες (ὃς 

ἐγγύϑεν ὡρμημένοι xai δὴ “ταρῆσαν᾿ ὃ δὲ ᾿“ντώνιος, οὐ γὰρ ἠγνόει 
μέλλουσαν ἔτι τὴν ἔφοδον αὐτῶν, σπιροξξήγαγε τοὺς ἱπιχιεῖς xal 

οὐδὲν οὔτε τιρὸς τὸ στιλῆϑος οὔτε τὴν τόλμαν ὑποδείσας τῶν ττολε- 

μίων χαρτερῶς τὰς πρώτας ὁρμὰς ἀνεδέξατο xol τοὺς ἐτεὶ τὸ τεῖχος 
ὠϑουμένους ἀνέστειλεν. οἱ δὲ τιρὸς ἐμτιείρους “τολέμων azcetgot 
xal πεζοὶ πρὸς ἱπιτιεῖς, ἀσύνταχτοί τε τιρὸς ἡνωμένους xal πρὸς 

ὁτιλίτας ἐξηρτυμένους εἰχαιότερον ὡπιλισμένοι, ϑυμῷ ve τιλέον ἢ 
βουλῇ στρατηγούμενοι πρὸς εὐπειϑεῖς xal νεύματι στάντα 7τράτ- 
τοντας ἀντιτασσόμενοι πονοῦσιν ῥᾳδίως" ὡς γὰρ αὐτῶν Gai ἤδη 
συγεταράχϑησαν αἱ τιρῶται φάλαγγες. ὑττὸ τῆς ἵππου τρέπονται, 
xai τοῖς χατότειν αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος βιαζομένοις ττιεριτείτιτοντες 

ἀλλήλων ἦσαν πολέμιοι, μέχρι πάντες ταῖς τῶν ἱτιτεέων ἐμβολαῖς 

PAMLVRC LatHegesippus IlI 4 p. 177. Suidas s. ἐχριπίζεσϑαι. 

l'owrc» MLVRO  2ése:00€ 4 σπείρας] C σπείρησ PAMLVR wna 
cohoríe Lat; numerum supplendum esse putat Destinon (Ayo PAML?C 

εἴλησ L! εἰλῆσ Rigo V 5 ὑπῆρχεν PM "Avcovioc] ἀντώνιοσ qytuov 
(δ ἡγεμὼν P) PAM 6 πολλοὶ PC δρμαῖς] PAL? ὀργαῖσ ΜΙ ΒΟ ira 

, λ r , f£ 

Lat συντομώτερον PL 8 μέλουσαν C ἔτι] ἐπὶ L! προεξήγαγε! προεξη- 
γαγέ (-γέν AL!) τε AML 9 τὴ»] πρὸσ τὴν VRC ὑποδήσασ C 
10 ἀνεδέξατο] ὑπεδέξατο C τοῦ τεῖχουσ (ovo ex oc corr.) V 11 ὠϑου- 
μένους] ὡρμημένουσ PAML properantes aggredi Lat ἀνέστειλε PM 
οἱ — 15 ῥᾳδίως] itaque iudaei quod cum peritioribus imperiti et pedites cum 
equitibus cum stipatis autem inordinati leuiterque armati cum instructis plus- 
que indignationi quam consilio tribuentes cum morigeris et nutu rectoris omnia 
facientibus .erant. dimicaturi, facilis erat aduersariis labor Lat oi] τοῖσ 

PAM ἐμπείρους] ἐμπείρουσ τε L ἐμπείρουσ ye VROC πολέμων] πολέ- 

μου PAM πολεμεῖν L ἀπείροισ ῬΑΜ 12 πεζοῖσ (ex πεζοὺσ corr. A) 
PAM ἀσυντάχτοισ PAM πρὸς ἡνωμένους] προσηνωμένοισ P προσηνω- 
μένουσ AR 13 ἐξηρτυμένους] ex ἐξηρτυμένοσ corr. A ἐξηρτημένουσ VR 

ἐξηρτυμένουσ C ὦπλισμένοισ PAM πλεῖον A 14 στρατηγούμενοι) 

PLVRC Groezqyovp£vor A στρατηγουμένοισ M — 15 ἀντιτασσομένοισ PAM 
πονοῦσιν ῥᾳδίως] πόνοσ ἣν ῥάδιοσ PAM πόνοι ἦσαν δάδιοι 1, πόνος ἦν ῥαδίως 
Destinon ex PAM ἅπαξ om. LVR 17 βιαζόμενοι. V 18 πάντες] πάν- 
tog L! ἐμβολαῖς! PALLat εἰσβολαῖσ MC et i. marg. V ἀπειλαῖσ K et i. 
marg. M 
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εἴξαντες ἐσχεδάσϑησαν ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον" τὸ δὲ ἦν πολὺ καὶ 
πᾶν ἱχισάσιμον. 0 δὴ χαὶ τοῖς Ῥωμαίοις συνεργῆσαν πλεῖστον 

εἰργάσατο τῶν Ιουδαίων φόνον" τούς ve γὰρ φεύγοντας αὐτῶν 
φϑάνοντες ἐπέστρεφον xoi τῶν ὑπτὸ τοῦ δρόμου συνειλουμένων 
διεχηταίοντες ἀτιείρους ἀνήρουν, ἄλλοι δὲ ἄλλους ὅττῃ τρέποιντο 
χυχλούμεγοι xal τυδριδλαύνοντες χατηχόντιζον ῥᾳδίως. xol τοῖς μὲν 

Ιουδαίοις τὸ ἴδιον σιλῆϑος ἐρημία παρὰ τὰς ἀμηχανίας χατεφραί- 

vero, Ῥωμαῖοι δὲ ἐν ταῖς εὐπραγίαις χαίτεερ ὄντες ὀλίγοι τῷ 
πολέμῳ xol περισσεύειν σφᾶς αὐτοὺς ὑπελάμβανον. χαὶ τῶν μὲν 
χεροσφιλονειχούντων τοῖς πταίσμασιν αἰδοῖ τὲ φυγῆς ταχείας xoi 

μεταβολῆς ἐλπίδι, τῶν δὲ μὴ χοπτιώντων ἐν οἷς εὐτύχουν, τταρέ- 
τειγὲν ἡ μάχη μέχρι δείλης, ἕως ἀνηρέϑησαν μὲν μύριοι τῶν Tov- 
δαίων τὸν ἀριϑμὸν ἄνδρες xal δύο τῶν ἡγεμόνων, Ἰωάννης τὲ 
xai Σίλας" οἱ λοιποὶ δὲ τραυματίαι τὸ ττλέον σὺν τῷ περιλειττο- 
μένῳ τῶν ἡγεμόνων Νίγερι τῆς Ἰδουμαίας εἰς πολίχνην τινά, Χααλλις 
χαλεῖται, συνέφυγον. ὀλίγοι δέ τινες χαὶ τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τῆσδε 
τῆς παρατάξεως ἐτρώϑησαν. 

3. Οὐ μὴν οἱ Ἰουδαῖοι τηλικαύτῃ συμφορᾷ χατεστάλησαν τὰ 
φρονήματα, μᾶλλον δ᾽ αὐτῶν τὸ πάϑος ἤγειρε τὰς τόλμας, ὑπερο- 
ρῶντές τε τοὺς ἐν ποσὶ νεχροὺς ἐδελεάζοντο τοῖς προτέροις χατορ- 

ϑώμασιν ini τεληγὴν δευτέραν. διαλιπόντες γοῦν οὐδ᾽ ὅσον ἰάσα- 
σϑαι τὰ τραύματα xal τὴν δύναμιν ττᾶσαν ἐπισυλλέξαντες ὁργι- 

PAMLVRC LatHegesippus III 4 p. 118. 

1 πολὺ] πλατὺ (πλατὺ - ΟἹ VRC plurimus Lat 2 τοῖσ δωμαίων R 

4 χαὶ --- 5 ἀνηρουν] ef quos occupassent curriculo transfigendo infinitos pere- 

merunt Lat συνειλουμένου Ὁ — 5 διεχπαίοντεσ, «(o i. ras. minore V διεχ- 

πεσόντεσ (s. P) PA ὅποι 1, 6 περιελαύνοντες] emagitantes Lat 

8 ῥωμαίοισ V! δὲ ἐν] δ᾽ ἐν 1, δὲ VR ὄντες om. PA τῷ πολέμῳ] 
τῶν πολεμίων Niese 10 αἰδοῖ] αἰδοῦσ P αἰδοῖ, οἵ ex ovo uid. corr. A 

ε 
11 CUBUARO A χοπιόντωνΡ 12 uiv om.P μύριοι τὸν ἀριϑμὸν ἄνδρες 
(omisso τῶν Ιουδαίων) Holwerda p. 26 μύριοι τῶν τὸν ἀριϑμὸν ἰουδαῖοι 
ἀνδρεσ tr. C 18 τὸν om. AMLVR ἀνδρες οα. Ρ ἡγουμένων 1, τε om.C 
14 περιλειπομένων A! 18 Χάαλλις] χαάλλισ, σ S. À χαάλισ eti. marg. εὕρη- 
ται σάλλισ M σάλλισ 180 ἢ σάλλισ V challis Lat 18 ot om. L 
19 δὲ PVRC πάϑος] πλῆϑοσ L ὕ-περορῶντες — 20 ποσὶ] et conicientes 
quantum ante pedes mortuorum iaceret Lat 10 ve] δὲ L ἐδελεάζοντο, 4 ex 
« corr. L προτέροις] προγενεστέροισ PAM unde προγεγενημένοις aut 
simile coniecerit aliquis 21 δευτέραν, ótv i. ras. uid. A διαλειπον- 
τεσ C οὐδ᾽] ovy P οὐδὲ VRC ἐἰᾶσϑαι VR ὀργιλώτερον] ὀργιλώ- 
τεροι VRC 
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λώτερον xai πολλῷ πλείους ἐτταλινδρόμουν imi τὴν ᾿σχάλωνα. 
zagcízero δ᾽ αὐτοῖς μετά τὲ τῆς ἀπειρίας xal τῶν ἄλλων πρὸς 
γόλεμον ἐλασσωμάτων ἡ τιροτέρα τύχη" τοῦ γὰρ ᾿Αντωνίου τὰς 
παρόδους τιρολοχίσαντος ἀδόχητοι ταῖς ἐνέδραις ἐμτεσόντες xat 

bz0 τῶν ἱτιτεέων τιρὶν εἰς μάχην συντάξασϑαι χυχλωϑέντες, sway 

γχείσστουσι μὲν ὑττὲρ ὑχτακισχιλίους, οἱ λοιτεοὶ δὲ τιάντες ἔφυγον, 
σὺν οἷς xai Νίγερ, πολλὰ χατὰ τὴν φυγὴν εὐτολμίας ἐτειιδειξάμενος 
ἔργα, συνελαύνονταί τε τυροσχειμένων τῶν 7τολεμίων εἴς τινα τιύργον 
ὀχυρὸν χώμης Βελζεδὲκ καλουμένης. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Αντώνιον ὡς 
μήτε τρίβοιντο τιερὶ τὸν τεύργον ὄντα δυσάλωτον μήτε ζῶντα τὸν 
ἡγεμόνα xai γενναιότατον τῶν ττολεμέων τεεριίδοιεν, ὑτεοτειμτιρᾶσι 
τὸ τεῖχος. φλεγομένου δὲ τοῦ πύργου Ῥωμαῖοι μὲν ἀναχωροῦσι 
γεγηϑότες ὡς διεφϑαρμένου xci Νίγερος, ᾿ δὲ εἰς τὸ μυχαίτατον 
τοῦ φρουρίου σπήλαιον χαταπτηδήσας ἔχ τοῦ πύργου διασώζεται, 
xal μεϑ' ἡμέρας τρεῖς τοῖς μετ᾽ ὀλοφυρμοῦ πρὸς κηδείαν αὐτὸν 
ἐρευνῶσιν ὑποφϑέγγεται. προελϑὼν δὲ χαρᾶς ἀνελττίστου “τάντας 
ἐσυλήρωσεν Ἰουδαίους ὡς προνοίᾳ ϑεοῦ σωϑεὶς αὐτοῖς στρατηγὸς 

εἰς τὰ μέλλοντα. 
4. Οὐεσπασιανὸς δὲ τὰς δυνάμεις ἀναλαβὼν ἐχ τῆς ᾿Αντιο- 

χείας, ἢ μητρότιολίς ἐστι τῆς Συρίας, μεγέϑους ve ἕνεχα xai τῆς 
ἄλλης εὐδαιμονίας τρίτον ἀδηρίτως ἐπὶ τῆς ὑττὸ Ῥωμαίοις οἰχου- 

μένης ἔχουσα τόπον, ἔνϑα μετὰ πάσης τῆς ἰδίας ἰσχύος ἐχδεχό- 
μένον αὐτοῦ τὴν ἄφιξιν καὶ Lyoímzav τὸν βασιλέα κατειλήφει, 
ἐχποὶ Πτολεμαΐδος ἠπείγετο. xal χατὰ ταύτην ὑτιαντῶσιν αὐτῷ τὴν 

PAMLVRC LatHegesippus ΠῚ 4 p. 178. 180. 
1 πολλῷ] πολὺ AMLVRC 2 παρήπετο V! δὲ PVRC τε] AL et 

ex corr. P om. P!'VRC ye M πρὸς om. V! 3 ἐλασσομάτων PC! 4 προ- 

λοχήσαντοσ AL προλοχίσαντοσ, ἰ ex ἡ corr. VC ἀδόχιτοι P 1 σὺν — 
9 χαλουμένης] cumque his niger multis dum fugeret magni animi facinoribus 
demonstratis , et quoniam hostes instarent in turrem quandam tutissimam com- 
pelluntur alicuius uici, cui nomen est baldezel Lat ἐπιδειξάμενοι PA 

8 συνελαύνονταί vc] ex Lat Destinon συγνελαύνονται PA συνελαύνεται L 

συνελαύνονται δ᾽ οὖν MRC συνελαύνονται ovv V 9 Βελζεδὲχ] βεδεζὲλ 
L βεζεδὲλ MVRC baldezel Lat 11 περιείδοιεν VR ὑποπιπρᾶσι C! 
14 τοῦ φρουρίου σπήλαιον] τοῦ σπηλαίου P castelli specus Lat; σπήλαιον 

suspectum πύργου] πυρὸς Destinon et Niese 15 ἡμέρας τρεῖς] ἡμέραν 
τρίτην VRC ὀλοφυρμῶν VROC 16 ἀνερευνῶσιν ML vz0q9éyysvai] 
sese ostendit Lat 19 i. marg. 7 € ἀναλαβὼν ix τῆς ᾿Αντιοχείας] 

antiochiam ducens Lat 207] P7 V E DYR A. τῆς 8. V 
21 τρίτον om. L: ἀδήριτοσ L! τῆς] voig PMC? 22 éxótyouévov P 
ἐχδεχόμενοσ C ἐχδεχόμενον — 23 ἄφιξιν] aduentu suo Lat 24 χατὰ ταύ- 
tqv] χατ᾽ αὐτὴν PAML in hac Lat 
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πόλιν οἱ τῆς Γαλιλαίας Σέπφωριν νεμόμενοι ττόλιν, μόνοι τῶν 

τῇδε εἰρηνικὰ φρονοῦντες" οἱ xci τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας xal τῆς 

Ῥωμαίων ἰσχύος οὐχ ἀτερονόητοι πιρὶν ἀφικέσϑαι Οὐεσπασιανὸν 
Καισεννίῳ Γάλλῳ τιίστεις ve ἔδοσαν xai δεξιὰς ἔλαβον καὶ τταρε- 
δέξαντο φρουράν. τότε ys μὴν φιλοφρόνως ἐχδεξάμενοι τὸν ἣγε- 

μόνα προϑύμως σφᾶς αὐτοὺς ὑπέσχοντο κατὰ τῶν ὁμοφύλων συμ- 

μάχους" οἷς ὃ στρατηγὸς ἀξιώσασι τέως τιρὸς ἀσφάλειαν ἱπτεεῖς 
τὲ xal πεζοὺς παραδίδωσιν ὅσους ἀνϑέξειν ταῖς καταδρομαῖς, εἴ 

τι Ιουδαῖοι παραχινοῖεν, oztAaupavov' xol γὰρ ov μιχρὸν ἐδόκει 
τὸ χινδύνευμα πρὸς τὸν μέλλοντα σιόλεμον ἀφαιρεϑῆναι τὴν Xém- 
φωριν, μεγίστην μὲν οὖσαν τῆς Γαλιλαίας ττόλιν, ἐρυμνοτάτῳ δ᾽ 
ἐπιτετειχισμένην χωρίῳ χαὶ φρουρὰν ὅλου τοῦ ἔϑνους ἐσομένην. 

III. 1. Ζ4ύο δ᾽ οὔσας τὰς Γαλιλαίας, τήν τὲ ἄνω καὶ τὴν 

χάτω προσαγορευομένην, ττεριίσχει μὲν v) Φοινίχη ve καὶ Συρία, 
διορίζει δὲ ἀττὸ μὲν δύσεως ἡλίου Πτολεμαὶς τοῖς τῆς χώρας τέρ- 

μασι χαὶ Κάρμηλος, τὸ πάλαι μὲν Γαλιλαίων, νῦν δὲ Τυρίων 

ὄρος" ᾧ τιροσίσχει Γαβαά, slug ἱχιττέων, οὕτω “ιροσαγορευομένη 
διὰ τὸ τοὺς ὑφ᾽ Ἡρώδου βασιλέως ἀτιολυομένους ἱτιπτεῖς ἐν αὐτῇ 
κατοικεῖν" απὸ δὲ μεσημβρίας Σαμαρεῖτίς τὲ xai Σχυϑόπολις μέχρι 
τῶν Ιορδάνου ναμάτων. τιρὸς ἕω δὲ Ivi ve xoi Γαδάροις ἀπτο- 

PAMLVRC LatHegesippus III 5 p. 180. 

1 νεμόμενοι πόλιν, μόνοι] PAMLat νεμόμενοι μόνοι L? νεμόμενοι L!' VRO 
3 post ziv eras. ἡ 1, 4 Καισεννίῳ] καὶ σεντίω ῬΑ χεσσεννίω τῶ 1, χεστίω 
MVRC cestio cod. Vat. sentio cod. Berol. Lat caesentio Heg; cf. supra II 510 

ve om. ἃ 5 τῦτε] τό Li! πό (x ἃ rubricatore additum) C τότε ye μὴ»] itaque 
et Lat 8 παραδίδων R σσουσ iteratum deleuit man. 2 V — 9 rovóatoi: 1." 
παρακινοῖ £v ex παρᾶκει - - voro£v corr. L ὑπελάμβανο] Μ ὑπελάμβανεν 
(-ve VO) VRC Lat fort. recte — ov] οὐδὲ VRO 11 ἐρυμνωτάτω AL! ἐρυμνοτάτην, o 
ex o corr. δὲ ΕΟ 12 ἐπιτετειχισμένην — ὅλου om. Ὁ ἐπιτετειχισμένην] 

ἐπεχτισμένην VR et i. marg. M. conditam Lat 18 i. marg. a V δ δὲ VR 
τὴν om. ΡΑ 14 προσαγοφευομένασ L περιίσχει] ἣν περιΐσχει PA τε 
om. VRC 15 δ᾽ 1, ρίοϊοηπιαῖς Lat τέρμασι] τέλμασι VR. 16 xal — 
Γαλιλαίων om. C χαὶ — 11 ὄρος] quondam et galileorum, nunc autem mons 

tyriorum carmelus Lat 11 προίσχει ΜῈ, Γαβαὰ] εὕρηται καὶ γάβλα i. marg. 
M γάβαλα LC γαβλαα VR gaba Lat gabaa Heg Γάβα Ant. Iud. XV 294 uita 
115 πόλις ἱππέων] ciuitas hippeon hoc est equitum Lat οὕτω προσα- 
γορευομένη] οὕτωσ ἀγορευομένη NV RO 18 τοὺς] vjo Ρ ὑφ ἀφ᾽ PAM 
τοῦ βασιλέωσ ΜΥΒΟ [9 σαμαρείτισ P. σαμάρειά M σαμαρίσ VRO samaritis 
Lat ^ 20 ναμάτων] ῥείϑρων VRC δ᾽1, ἱππινῆ PA ἱππήνη L ἱππηνή 
(ἐππ- Ν) VRC ioppa (abl) Lat Zoppene cod. Amb. Heg Γαδάροις] γαδαρὲσ 
VRC gadaris (abl.) Lat 
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τέμνεται xal τῇ Γαυλωγνίτιδι" ταύτῃ xai τῆς yoímza βασιλείας 
ὅροι. τὰ προσάρχτια δ᾽ αὐτῆς Τύρῳ ve xal τῇ Τυρίων χώρᾳ 
σιερατοῦται. xal τῆς μὲν χάτω χαλουμένης Γαλιλαίας ἀττὸ Τιβε- 
ριάδος μέχρι Χαβουλών, ἧς ἐν τοῖς παραλίοις Πτολεμαὶς γείτων, 
τὸ μῆκος ἐχτείνεται. τιλατύνεται δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ μεγάλῳ σεεδίῳ 

χειμένης κώμης, Ἐξαλὼϑ' χαλεῖται, μέχρι Βηρσάβης, ἣ xal τῆς ἄνω 
Γαλιλαίας εἰς εὖρος ἀρχὴ μέχρι Βαχὰ χώμης" αὕτη δὲ τὴν Τυρίων 
γῆν ὁρίζει. μηχύνεται δὲ μέχρι Πηρωϑ' ἀττὸ Θελλᾶ κώμης Ἰορδάνου 

γείτονος. 4 

2. Τηλιχαῦται δ᾽ οὖσαι τὸ μέγεϑος xol τοσούτοις ἔϑνεσιν 
ἀλλοφύλοις χεχυχλωμέναι τιρὸς ττᾶσαν ἀεὶ ττολέμου ττεῖραν ἀντέσχον" 

μάχιμοί ve γὰρ ἐχ νηττέων xoi ττολλοὶ Γαλιλαῖοι “τάντοτε, xoi οὔτε 
δειλία στοτὲ τοὺς ἄνδρας οὔτε λιπανδρία τὴν χώραν χατέσχεν, 
ἐχιδιδὴ σπτίων τὲ πτᾶσα χαὶ εὔβοτος xci δένδρεσι παντοίοις χατά- 

φυτος, ὡς ὑπὸ τῆς εὐτιετείας προχαλέσασϑαι xal τὸν ἥκιστα γῆς 

φιλόττονον. τιροσησχήϑη γοῦν ὑπτὸ τῶν οἰχητόρων :τᾶσα, xci μέρος 
αὐτῆς ἀργὸν οὐδέν, ἀλλὰ xal πόλεις πυχναὶ xci τὸ τῶν κωμῶν 
γελῆϑος πανταχοῦ πολυάνϑρωπον διὰ τὴν εὐθηνίαν, ὡς τὴν 

PAMLVRCLatHegesippus III 6 p. 181. 

1 χαὶ τῇ — 2 opo idem autem et gaulonitidi regioni et regno agrippae 
confinia praescripta uetere aeuo fuere Heg τῇ Ταυλωνίτιδι] vg γαυλανίτιδι 
MLR τῇ γαυλανίτιδι- V ἡ γαυλανίτισ Ο ταὐτῃ] αὕτη € ταύτῃ --- 2 09oi 
quae etiam regi agrippae fines sunt Lat 2 0goi] οἱ ὅροι ed. pr. προσ- 

αρχτιχὰ P πρὸσ ἀρκτικὰ AL δὲ VRC αὐτοῖσ Ῥ τῇ om. AVRC 
4 μέχρι --- γείτων] usque ad zabulon, cui uicina in locis maritimis ptolomensium 
ciuitas Lat usque ad urbem, cui nomen zabulon, supra maritima ptolomaidis 
Heg Χαβουλών, ἧς] ζαβουλῶν (-ὧν A) c PA ζαβουλὼν- - L χαβουλώνησ 
VRO; οἵ. supra 11 508 Πτολεμαὶς γείτων] πτολεμαϊτῶν PAL? ὅ δὲ 

VRC 6 Ἐξαλὼϑ] PAL ξαλὼϑ' MRCHeg ξανλὼϑ V salothi Lat ἢ ξαλὼϑ' 
Hudson; cf. uita $ 227 βηρσαβῆσ L bersaben (acc. Lat Heg — 5 A 
" Bex& M bacathae uel bacatae Heg τύρων Ρ 8 uxvvevac — 9 γείτονος 
longitudinis quoque eius initium wicus esi thallia, finis est rothtallia iordani 

finitimus Heg μηρὼϑ᾽ V beroth Lat ϑελλὰ PAVR ϑελλαὴ L thalla (abl.) 
Lat 10 δὲ VRC 12 πάντοτε γαλιλαῖοι tr. VRO 13 ποτὲ om. L 
λειπανδρεία A λειπανδρία MVRC λειψανδρία L χώραν] πόλιν, l. marg. τὴν 
χώραν, 14 ἐπειδὴ] ἔστι δὲ Destinon πίων] ἀμείνων (i. marg. yo πίων V) 
VR εὕρηται καὶ ἀμείνων i. marg. M 15 εὐπετείας] εὐπειϑείασ ut uid. L! 

εὐπαϑείασ VRO et i. marg. M ubertate Lat προχαλέσίσασϑαι À προσχαλέ- 
σασϑαι LO προ. καλέσασϑαι V 10 προσησκήϑη] προσωκίσϑη PA et ut uid. 
Heg eaccultae sunt Lat οικητόνων (sic) ex φιλοπονων corr. Ὁ 17 οὐδὲν 
ἀργὸν tr. VRC x«l ro, L suppl, o i. ras. P 18 πλῆϑοσ, πλῆ solito 
angustius scriptum P εὐθηνίαν, ἡ i. ras, ( ex εἰ corr. m. 2L 
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ἐλαχίστην nio ττενταχισχιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις ἔχειν οἰχή- 
τορας. 

3. Καϑόλου δέ, εἰ καὶ τῷ μεγέϑει τις ἐλαττώσειξε τῆς Περαίας 
M / , m , c ^ 

τὴν Γαλιλαίαν, προέλοιτο δ᾽ ἂν τῇ δυνάμει" v, uiv γὰρ ἐνεργὸς 
ὅλη χαὶ συνεχής ἐστιν χαρποφόρος. 7) Περαία δὲ πολὺ μὲν μείζων, 
ἔρημος δὲ xai τραχεῖα τὸ τιλέον πρός τὲ χαρπῶν ἡμέρων αὔξησιν 
2 , , ^ 3 - , 

ἀγριωτέρα, τό ye μὴν uaAJaxóv αὐτῆς xol πάμφορον, xal τὰ 
, / H , δ - / 2 , M πεδία δένδρεσι ποικίλοις χατάφυτα τὸ πλεῖστόν ve ἐλαίαν [τε] xal 

ἄμτιδλον xol φοινιχῶνας ἤσχηται, διαρδομένη χειμάρροις τὲ τοῖς 
ἀπὸ τῶν ὁρῶν xal πηγαῖς aevvaotg ἅλις, εἴ ποτ᾽ ἐχεῖνοι σειρίῳ 
φϑίνοιεν. μῆχος uiv [ovv] αὐτῆς ἀπτὸ Ἰ]αχαιροῦντος εἰς Πέλλαν, 
εὖρος δ᾽ ἀπὸ Φιλαδελφείας μέχρι Ιορδάνου. xol Πέλλῃ μέν, ἣν 
προειρήκαμεν, τὰ zto0c ἄρχτον δρίζεται, πιρὸς ἑσπέραν δὲ Ἰορδάνῃ" 

^ 3 - , S » M 

μεσημβρινὸν δ᾽ αὐτῆς πέρας v Ἰωαβῖτις, καὶ zoóg ἀνατολὴν 
“Αραβίᾳ τὲ xci Σιλωνίτιδι, πρὸς δὲ Φιλαδελφηνῇ xai Τεράσοις 
αποτέμγεται. 

ς MN - Anu e ' c , 2 M ^ 

1 4. H δὲ Σαμαρεῖτις χῶρα μέση μὲν τῆς Γαλιλαίας ἐστὶ καὶ 
τῆς Ιουδαίας" ἀρχομένη γὰρ αττὸ τῆς év τῷ πεδίῳ χειμένης Γηνεὼς 
» ; , εἶ γ - 7 7 

ὄνομα χώμης ἐτπιιλήγει τῆς ἰχραβετηνῶν τοτταρχίας" φύσιν δὲ 

PAMLVRC LatHegesippus III 6 p. 182. 
1 πεντακχισχιλίοισ, οἱσ ex ovo corr. P 350" L 4 προέλοιτ᾽ ἂν 

Bekker δ᾽ ἀν] δὰν P γ᾽ ἀν Destinon ἐνεργὸσ, s ante o ex corr. M éveg- 
γῶσ V ὃὅ ὅλη] ἐστι C συνεχὴς] assidue Lat συνεχὲς Destinon | ὅλῃ — 
χαρποφόρος] 025 ἐστὲ xal χαρποφόρος Bekker ἐστι»] ὅλη C — zxoàviteratum 
expunxit V μὲν om. L 6 ἡμερῶν PA! 7 αὐτῆς] ταύτησ RC galileae 
Lat καὶ τὸ πάμφορον VRC καὶ τὰ πεδία] campos habet Lat — 8 χατά- 
φυτα ποικίλοισ tr. VRO τεῖ δὲ MVRC, om. L ἐλαίαν] εἰσ ἐλαίαν MLVRC 

τε om. PAM 9 φοιγνιχῶνοσ L! διαρδομένη - L χειμάροισ C! 
10 x«i] aut Lat ἀενάοισ RC! ποτε AVRC ἐχεῖνοι σειρίῳ] ἐχείνοισ 

ἐρίωι (- Δ) ῬΑ ἐχεῖνοι oiglo, Ti. ras. 2 litt. m. 21, 11 οὖν om. PAL. 12 δὲ 

MVRC φιλαδελφίασ L'V!RC! μέχρισ MVRC πέλλα P πέλλαν A 
Βεϑλέπτεφα Relandus ἢν] ἡ ΜΥ͂ΒΟ 13 πρὸς ἑσπέραν δὲ] τὰ πρὸσ ἑσπέραν 
δὲ MRC τὰ δὲ πρὸσ ἑσπέραν V ἰορδάνην ῬΑ ἰορδάνησ 1 14 δὲ ΤΥ͂ΒΟ 
μωαβίτησ P βωαβίτισ M. 15 Σιλωνίτιδ] PAL? σιλβωνίτιδι ML'C σιβωνέδι 
(δὲ ex δῃ corr. V) VR selbonitide Lat Σερβωνίτιδι Spanheim Σιβμωνίτιδι Petitus 

Σεβωνίτιδι Schuerer φιλαδελφίνη PAL? filadelfia Lat γεράροισ PAMLC ge- 
rasidis Lat 18 τῆσ ἰουδαίασ ἐστὶ καὶ τῆσ γαλιλαίασ tr. MLVRCLat ἀρχο- 
μένη -, eras. o L πεδίῳ] μεγάλω πεδίω MVRC ΤΓηνεὼς] γηνεὸσ M γηνέασ 
LVR γιναίασ Ο genamae aut genaniae Lat eleas uel aeleas (nom.) Heg Γινναίας 
Petitus Γήμαν supra Il 232 Γιναῆς Ant. XX 118 19 ἐπιλήγη A; deinde fort. 
aliquid excidit ἀχραιβατηνῶν M ἀχραβατηνῶν VR ἀχραιβατινῶν C acraba- 
ttenam Lat et similiter Heg 
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τῆς Ἰουδαίας xav' οὐδὲν διάφορος. ἀμφότεραι γὰρ ὀρειναὶ xal 
πεδιάδες, εἴς τὸ “7εωργίαν μαλϑακχαὶ χαὶ πολύφοροι. χατάδενδροί 
τὸ xal ὀπώρας. ὀρεινῆς xci ἡμέρου μεσταί, ztaQ  000Y οὐδαμοῦ 
φύσει διψψάδες, ὕονται δὲ τὸ τιλέον" γλυχὺ δὲ νᾶμα sav διαφόρως 
ἐν αἰταῖς, xci διὰ σπιλῆϑος πόας ἀγαθῆς τὰ χτήνη τυλέον ἢ «a 

ἄλλοις γαλαχτοφόρα. μέγιστόν γε μὴν τεχμήριον ἀρετῆς καὶ εὐϑη- 
γίας τὸ τληϑύειν ἀνδρῶν ἑχατέραν. 

9. ᾿πεϑόριος δ᾽ αὐτῶν ἡ ̓Τνουάϑου Βόρχαιος προσαγορευομένη 

XC)" πέρας αὕτη τῆς Ιουδαίας τὰ πρὸς βορέαν, τὰ νότια Ó 
αὐτῆς ἐχεὶ μῆχος μδερουμένης δρίζει ODDO. τοῖς “Ἰφάβων 

ὅροις xou, χαλοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ἰορδὰν οἱ τῇδε Ιουδαῖοι. εὐρός γε 
μὴν ἀττὸ Ιορδάνου ττοταμοῦ μέχρις ᾿Ιότιττης ἀνατιέτιταται. μεσαι- 

τάτη δ᾽ αὐτῆς πόλις τὰ Ἱεροσόλυμα κεῖται, παρ᾿ ὃ χαί τινὲς οὐχ 
2 , P] ^ 0» - , b] , 2 , 2 5 e* 

ἀσχότεως ομφαλὸν τὸ ἀστυ τῆς χώρας ἐχάλεσαν. ἀφήρηται ὃ ουδὲ : 
- 2 , € C / - , , 

τῶν éx ϑαλάσσης τερτυνῶν ἡ Ἰουδαία τοῖς “πταραλίοις χατατείνουσα 
μέχρι Πτολεμαΐδος. μερίζεται δ᾽ εἰς ἕνδεχα χληρουχίας, ὧν ἄρχει 5 
μὲν βασίλειον τὰ Ἱεροσόλυμα τιροανίσχουσα τῆς τιξριοίχου τιάσης 

PAMLVRCLat Hegesippus III 6 p. 183. 

1090.0 VR. ἀμφότεραι ἄμφω VRC xul om.C 2. πολυφόροι 
Cocceji 3 ὁπώρασ PL παρ᾽ — 4 πλέον] eo quod nusquam natura sunt 
aridae imbriumque satis habent Lat παρ᾽ ὅσον] παρ᾽ ὅσον δ᾽ M. προσάρδεσϑαι 

γοῦν ΒΟ οὐδαμοῦ] οὐδαμοῦ μὲν VRC 4 φύσιν P διψάδες] δαψιλὲσ 
VRO εὕρηται καὶ προσάρδεσϑαι γοῦν οὐδαμοῦ μὲν φύσει δαψιλὲσ ἱ. marg. M 

v » - , 

γλυχαὶ (s. m. 2) V yAvxv - C 5 πόας — γαλαχτοφόρα] ἀγαϑῆσ πόασ 
γαλακτοφόρα χτήνη ἥπερ ἄλλα O 6θ .γαλαχτοφόρα, c ante x ex corr. A 
ys μὴν i ras. minore A τεχμήριον Uu. 7 post εὐθηνίας tr. O εὖϑε- 
γείασ 1, 8 μεϑορίοισ VR. δὲ VRC ᾿Ανουάϑου Βόρκαιος] PA. ἀνουὰϑ 
βορχαῖοσ M ἀνουνὰϑ' βορχαῖοσ L ἀνουαϑβόρχεοσ R. ἀνουαϑβορχέοσ V ἀνουὰϑ 
βορχέωσ OC (uico) borceo Heg anunath uicus, qui etiam borceas appellatur Lat 
Avova9 Βαρχέως Petitus — 9 αὕτη] αὐτῆσ PA, om. Lat τὰ] τὸ AVRC 
δὲ VRC [10 ev-vjo A μετρουμένη L! 11 χώμη — 12 Ἰορδάνου] uico 
cui nomen est iordanen; at iudaeae latitudo ex iordane Lat χώμην PA 

καλοῦσι δ᾽ χαλοῦσι δὲ Vj καλοῦσιν RC Ἰορδὰν oi] PAML? ορδὰν οἱ 
sic 1,1 ἐχρδὰν ot C ἰόρδανοι (0 ex ἀ i. ras. corr, o: i. ras. 3 litt. V) VR 
iordani (dat.) Heg τῇδε Ἰουδαῖοι] τῇ δὲ ἰουδαία (ἰουδαῖοι V!) VR Lat 

12 μεσατάτη P μεσετάτη (s. m. 2) V 13 δὲ VRC χεῖται] καλεῖται V 
14 ἀσκόπως] ἀστόχως Naber ὁὁὲ PVRC 15 ἡ om. VR. ἐουδαίαι Mt 
16 ptolomaidam Lat δὲ LVRC ὧν — 11 βασίλειον] quarum. prima 
est regnumque optinet hierosolymorum ciuitas Lat ἄρχε! ἀρχὴ PAML* 

βασίλειον] ὡσ βασίλειον MVRC, spurium putat Destinon 17 προσανίο- 
χουσα PA! 
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ὥσπερ ἡ κεφαλὴ σώματος" αἱ λοιπαὶ δὲ uev! αὐτὴν διήρηνται τὰς 
τοπαρχίας. Γοφνὰ δευτέρα xoi μετὰ ταύτην ᾿Αχραβετά, Θαμνὰ 
γερὸς ταύταις καὶ “ύδδα, ᾿μμαοῦς xal Πέλλη xci Ἰδουμαία χαὶ 
Ἐνγαδδαὶ καὶ Ἡρώδειον καὶ Ἱεριχοῦς, μεϑ' ἃς Ἰάμνεια xoi ᾿Ιόπττη 
τῶν περιοίχων ἀφηγοῦνται, καττὶ ταύταις ἢ ve Γαμαλιτικὴ καὶ 
Γαυλανῖτις Βαταναία τὲ xoi Τραχωνῖτις, oi καὶ τῆς —dyoimna 

βασιλείας εἰσὶ μοῖραι. ἀρχομένη δὲ ἀπτὸ “ιβάνου ὄρους καὶ τῶν 
Ἰορδάνου σπτηγῶν ἡ χώρα μέχρι τῆς πρὸς Τιβεριάδα λίμνης εὑρύ- 
γέται, ἀττὸ δὲ κώμης καλουμένης ᾿Αρφᾶς μέχρις Ἰουλιάδος ἐχτεί- 
γεται τὸ μῆχος. οἰχοῦσι δ᾽ αὐτὴν μιγάδες Ἰουδαῖοί τε καὶ Σύροι. 
τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς Ιουδαίων τὲ xol πέριξ χώρας ὡς ἑνὴῆν μάλιστα 
συντόμως ατιηγγέλχαμεν. 

IV. 1. Ἡ δ᾽ ὑπὸ Οὐεσπασιανοῦ τιεμφϑεῖσα Σετφωρίταις βοή" 
ϑεια, χίλιοι μὲν ἱχιτεεῖς ἑξαχισχίλιοι δὲ τεεζοί, Πλαχίδου χιλιαρ- 

χοῦντος αὐτῶν ἐν τῷ μεγάλῳ τιεδίῳ στρατοττεδευσάμενοι διαιροῦν- 
ται, xol τὸ μὲν πεζὸν ἐν τῇ πόλει πρὸς φυλακὴν αὐτῆς, τὸ δ᾽ 
ἱχιτειχὸν iml τῆς πταρεμβολῆς αὐλίζεται. πιροϊόντες δὲ ἑχατέρωϑεν 
συνεχῶς χαὶ τὰ πέριξ τῆς χώρας κατατρέχοντες μεγάλα τοὺς περὶ 
τὸν Ἰώσητιον ἐχάχουν ἀτρεμοῦντα τάς τὲ πόλεις ἔξωϑεν λῃζόμενοι 

PAMLVRC Lat Hegesippus ΠῚ 6 p. 184. 

1; om. C μετ᾽ αὐτὴν] μετὰ ταύτην L 2 yoqv& Α γόφνα MVC 
γνόφνα ἢ μετὰ ταὐτην»] μετ΄ αὐτὴν MLVRC ἀκχραιβάται M. ἀχραβεττὰ 
L ἀχραβετταί VR. ἀκραιβατταί C acrabatta Lat ϑαμνα V 3 Avóa V 

ἀμμαοὺσ P χαὶ ἀμμαοῦσ (-ovo V) MVRO itemque ammeus Lat 4 ἐνγαδδαι 
sic P ἐνγαδδαι L ἐνγάδδαί V angada Lat ἱρώδειον P ἡρώδιον AVR 

ἃς] LLat ἃ PAMVRC ἀάμνια PALC ἡδμνεια (5: m. 2) V χαοὶ ἐπὶ VR 
δ ἢ τε] εἴτε V. γαμαλατιχὴ MVRC — 6 trachoniditis Lat ΤΠ μοῖραι μοῖρα 
MVRC et ex corr. L partes Lat 8 πρὸς Τιβεριάδα] τιβεριάδοσ V ROHeg ltiberiadi 
proaimum (lacum) Lat πρὸς Τιβεριάδι Niese 9 ἀρφὰσ PL sarfas aut farfas 

(nom.) Lat ara aut arfa Heg ἰουλιάδοσ, oc ex «c corr. M 10 δὲ VRC 

11 ἰουδαίασ € πέριξ! τῶν πέριξ MVRC ἐνῆν] ἕνι 1.1 haud male 

13 δὲ VRC καταπεμφϑεῖσα P 14 ἑξακισχίλιοι] ἑξακόσιοι 1 16 δὲ 

VRC 11 προϊόντες] προσιόντεσ KR προιῶντε seo C! δ᾽ Μ ξκχατέροϑεν R 

18 πέριξ, ε suppl. A 19 ἐχάχουν --- 20 ἀναχόπτοντες] incommodis quamuis 

quietos afficiebant et praeterea ciuitates eatrinsecus depraedabantur quorumque 

conatus, si quando eaxcurrendi habuissent fiduciam, repellendo Lat ἀτρεμοῦντα 

τάς τε πόλεις] ἀτρεμοῦντα. τάσ τε χατὰ πόλιν R ἀτρεμοῦντασ τά τε κατὰ 
πόλεισ V ἀτρεμοῦντας τά τε κατὰ πόλιν ex cod. Voss. Hudson ἀτρεμούντων τὲ 
τὰς πόλεις Destinon ἀτρεμοῦντάς τε xat πόλεις .Niese ληϊζόμε- 

vo. codd. 
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xol σπιροϑέοντας ózóve ϑαρρήσειαν ἀναχότιτοντες. ὥρμησέ γε μὴν 
Ἰώσητιος ixi τὴν ττόλιν αἱρήσειν ἐληιίσας, ἣν αὐτὸς ml» ἀττο-- 
στῆναι Γαλιλαίων ἐτείχισεν ὡς xoi Ῥωμαίοις δυσάλωτον εἶναι" διὸ 
χαὶ τῆς ἐλητίδος ἀφήμαρτεν τοῦ ve βιάζεσϑαι xai τοῦ μετατιείϑειν 
ZNenmquoívag ἀσϑενέστερος εὑρεϑείς. παρώξυνεν δὲ μᾶλλον τὸν 

πόλεμον iwl τὴν χώραν, xal οὔτε νύχτωρ οὔτε μεϑ᾽ ἡμέραν ὀργῇ 
τῆς ἐπιβολῆς οἱ Ῥωμαῖοι διέλιχεον δηοῦντες αὐτῶν τὰ πεδία καὶ 
διαρτιάζοντες τὰ ἐπὶ τῆς χώρας χτήματα, καὶ χτείνοντες μὲν ἀεὶ 
τὸ μάχιμον, ἀνδραποδιζόμενοι δὲ τοὺς ἀσϑενεῖς. πυρὶ δὲ ἡ Γαλι- 
λαία xal αἵματι ττετυλήρωτο στᾶσα πάϑους τὲ οὐδενὸς ἢ συμφορᾶς 
ἀπεείρατος ἦν" μία γὰρ καταφυγὴ διωχομένοις αἱ ὑττὸ τοῦ Ἰωσήπου 
τειχισϑεῖσαι :τόλεις σαν. 

2. Ὁ δὲ Τίτος περαιωϑεὶς ἀπὸ τῆς ᾿Δχαΐας εἰς τὴν ᾿4λεξαν-- 

δρειαν ὠκύτερον ἢ χατὰ χειμῶνος ὥραν, παραλαμβάνει μὲν ἐφ᾽ 
ἣν ἔσταλτο δύναμιν, συντόνῳ δὲ χρώμενος πορείᾳ διὰ τάχους εἰς 
Πτολεμαΐδα aquxveivat. χαχεῖ χαταλαβὼν τὸν πατέρα δυσὶ τοῖς 

ἅμα αὐτῷ τάγμασιν, ἦν δὲ τὰ ἐπισημότατα τὸ ττέμτιτον χαὶ τὸ 
δέκατον, ζεύγνυσι τὸ ἀχϑὲν bm αὐτοῦ τιεντεχαιδέχατον. τούτοις 

εἵχεοντο ὀχτωχαίδεχα στιεῖραι᾽ προσεγένοντο δὲ χαὶ ἀπὸ Καισαρείας 
χεέντε καὶ ἱχιττέων ἴλη μέα, πέντε δ᾽ ἕτεραι τῶν ἀττὸ Συρίας ἱτετεέων. 
τῶν δὲ oztetgov αἱ δέχα μὲν εἶχον ἀνὰ χιλίους πεεζούς, ai δὲ λοιτεαὶ 
δεχατρεῖς ἀνὰ ἕξαχοσίους μὲν πεζούς, ἱχιττεῖς δὲ ἑχατὸν εἴχοσιν. 

PAMLVRC LatHegesippus III 7 p. 185. 

1 προσϑέοντασ PA προϑέοντασ, «c i. ras. m. 2 L ϑαρρήσειαν, αν 

i ras. minore m. 2 L ὥρμησέ ys μὴν] ὥρμησεν μὲν PA ὥρμησεν 1, 
ὥρμησε μὲν L? sed (iosippus) quidem impetum fecit Lat 2 0 ἰώσηποσ 
MVRC 5 παρόξυνεν P δὲ] ve LLat, om. VR 6 χώραν] iudaeam 

Lat voxto9] νύχτα -, eras. uid. » L ΟὟ δέ λοι τον Ἢ, 

δηϊοῦντεσ L'V ὀργὴ VR? 71 ἐπιβολῆς] Destinon ἐπιβουλῆσ codd. Lat 
S χαὶ spurium putat Destinon 9 ἀσϑενεστέρουσ MVRO imbelles Lat 
oL 10 πάϑουσ οὐδενόσ τε ἢ συμφορᾶσ PAL πάϑουσ τε ἢ συμφορᾶσ 
οὐδενὸσ VRO neque quisquam (expers) eius acerbitatis aut cladis (erat) Lat 

11 γὰρ] δὲ Destinon 13 i. marg. € C τῆς ᾿Αχαΐας] vno | χαΐασ M. 
εἰς τὴν] ἐπὶ PAML — 14 χειμῷνοσΥΥ χειμῶν Ο' 18 ἐπέσταλτο Ὁ πορείᾳ] 
προϑυμία VRC 10 χαταλαβὼν, eg 1. ras. m. 2 L τὸν] cov τε 1." 
17 ἐπισημώτατα PA! τὸ om. À πέπτον C 18 ζεύγνυσῆ ζεύγνυσι 
χαὶ 1, τούτοις] σὺν αὐτοῖσ L 19 ὀχτωχαίδεχα - - -, eras. τον C 
xoi om. L 20 147 PAML? ἐλη 1," - ἔλη V εἰλὴ K δὲ VRC 21 χιλίουσ 

μὲν πεζοὺσ L λοιπαὶ δὲ ἱτ. VRC τρισχαίδεκα (τρισχέδεκα R) VRC 22 ἀνὰ] 
ἀν V ἑξαχοσίους] ΧΑ μὲν om. PAL εἴχοσι (ex eo: corr. 2 L) 
AMLVRC 
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συχνὸν δὲ xol παρὰ τῶν βασιλέων συνήχϑη συμμαχικόν, ᾿ΑἸντιόχου 
μὲν xci ᾿Τγρίτεττα xal Σοαίμου τταρασχομένων ἀνὰ δισχιλίους πεζοὺς 

τοξότας καὶ χιλίους ἱχιτιεῖς, τοῦ δὲ ᾿ραβος ἤϊάλχου χιλίους zéu- 
Wevrog itio mi τεεζοῖς τενταχισχιλίοις, ὧν τὸ πλέον ἦσαν 

τοξόται, ὡς τὴν πᾶσαν δύναμιν συνεξαριϑμουμένων τῶν βασιλικῶν 
ἱχυττέας τε «al ττεζοὺς εἰς ἕξ ἀϑροίζεσθϑαι μυριάδας δίχα ϑεραττόν- 
των, οἱ σταμτυληϑεῖς μὲν εἵποντο, διὰ δὲ συνάσχησιν ττολεμικὴν 
οὐχ ἂν ἀποτάσσοιντο τοῦ μαχίμου, χατὰ μὲν εἰρήνην ἐν ταῖς μελέ- 
ταις τῶν δεσποτῶν ἀεὶ στρεφόμενοι, συγχινδυνεύοντες δ᾽ ἐν πολέ- 
μοις, ὡς μήτ᾽ ἐμπειρίᾳ μήτ᾽ ἀλχῇ τινος πλὴν τῶν δεσποτῶν 

ἐλαττοῦσϑαι. 

V. 1. Κὰν τούτῳ μὲν οὖν ϑαυμάσαι τις ἂν Ῥωμαίων τὸ τερο- 
μηϑὲς χατασχευαζομένων ἑαυτοῖς τὸ οἰχετιχὸν οὐ μόνον εἰς τὰς 

τοῦ βίου διακονίας ἀλλὰ χαὶ πρὸς τοὺς πολέμους χρήσιμον. εἰ δέ 
τις αὐτῶν χαὶ εἰς τὴν ἄλλην σύνταξιν τῆς στρατιᾶς ἀπίδοι, γνώ- 

σεται τὴν τοσήνδε ἡγεμονίαν αὐτοὺς ἀρετῆς χτῆμα ἔχοντας, οὐ 
δῶρον τύχης. οὐ γὰρ αὐτοῖς ἀρχὴ τῶν ὅτίλων πόλεμος, οὐδ᾽ ἐπὶ 
μόνας τὰς χρείας τῶ χεῖρε κινοῦσιν ἐν εἰρήνῃ στιροηργηχότες, ἀλλ᾽ 
(007t€Q συμτιεφυχότες τοῖς OztÀotg οὐδέποτε τῆς ἀσχήσεως λαμβά- 
γουσιν ἐχεχειρίαν οὐδὲ ἀναμένουσιν τοὺς χαιρούς. αἱ μελέται δ᾽ 
αὐτοῖς οὐδὲν τῆς χατὰ ἀλήϑειαν εὐτονίας ἀτιοδέουσιν, ἀλλ᾽ ἕχαστος 

PALMVRCLat Suidas s. ἐχεχειρία. 

2 σοέμου MVRO soemus Lat 3 malichus Lat 4 πεζοὺσ πεντακισχι- 
λίουσ V 5 ἐξαριϑμουμένων PAV συναριϑμουμένων M 6 εἰς s. P 

$E — μυριάδας] decem milia Lat 1 oi παμπληϑεῖς μὲν εἵποντο om. M 

8 ἀποταάσσοιντο, σοι i. ras. A, ἐν i. ras. V 9 αἰεὶ LVRC ἀεὲ στρεφόμενοι 
1: fas UA συνχινδυνεύοντεσ LC! δὲ VRC πολέμω € 10 μήτε ἐμ- 
πειρία VR ἐμπειρίασ ῬΑΟ ἐμπειεμπειρία (ἐμπει expunctum m. 2) V 
μήτε R ἀλχῆσ PAC 12 i. marg. e C tovto] τῶδε (τῶιδε V) 
VR ϑαυμάσαιτο LRC ϑαυμάσοιτο V ἂν om. PA 15 τῆσ στρα- 

ἀ 
Ψ“ 

5, τιᾶσ σύνταξιν tr. VRC πίδοι V — 16 χτῆμα] καύχημα P 11 δῷρον V 
τύχησ δῶρον tr. M ὃ πόλεμοσ MLVRC οὐδὲ LVRC 18 χρείασ, o 
S. À τωὶ τὸ V! τὰ C! ἐν εἰρήνῃ προηργηκότες] cum in pacis otio cessa- 

uerint Lat προηγηχότεσ A ἀπηργηκχότεσ eti. marg. yo ἀπειρηχότεσ M 
ἀπειρηκότεσ VRO 19 ὥσπερ — 20 ἐχεχειρίαν habet Suid τοῖς ὅπλοις 

« 
συμπεφυχότες tr. Suid — 20 ἐχχεχειρίαν R? — voto χαιρουσ ἀναμένουσι tr. V 
δὲ VRC 21 xav M εὐτονίας] εὐτολμίασ V ROC ἀποδέουσιν] discre- 
pant Lat 
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ὁσημέραι στρατιώτης στάσῃ τιροϑυμίᾳ καϑάτιερ ἐν “τολέμῳ γυμνά- 
ζεται. διὸ χουφότατα τὰς μάχας διαφέρουσιν" οὔτε γὰρ ἀταξία 
διασχίδνησιν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐν ἔϑει συντάξεως οὔτε δέος ἐξίστη- 

σιν οὔτε δαπανᾷ τιόνος, ἕπεται δὲ τὸ χρατεῖν ἀεὶ χατὰ τῶν οὐχ 

ὁμοίων βέβαιον. xci ovx ἂν ἁμάρτοι τις εἰπὼν τὰς μὲν μελέτας 
αὐτῶν χωρὶς αἵματος σιαρατάξεις, τὰς τταρατάξεις δὲ μεϑ' αἵμα- 
τος μελέτας. οὐδὲ γὰρ ἐξ ἐπιδρομῆς εὐάλωτοι πολεμίοις" ony δ᾽ 

ἂν ἐμβάλωσιν εἰς ἐχϑρῶν γῆν, οὐ πιρὶν ἅτετονται μάχης ἢ τειχίσαι 
στρατόπεδον. τὸ δὲ οὐχ εἰχαῖον οὐδὲ ἀνώμαλον ἐγείρουσιν οὐδὲ 

γάντες ἢ ἀτάχτως διαλαβόντες, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀνώμαλος ὧν τύχοι 
χῶρος, ἐξομαλίζεται" διαμετρεῖται δὲ παρεμβολὴ τετράγωνος αὐ- 
τοῖς. xoi τεχτόνων τιλῆϑος ἕπεται τῶν ve πρὸς τὴν δόμησιν 

ἐργαλείων. 

2. Καὶ τὸ μὲν ἔνδον εἰς σχηγὰς διαλαμβάνουσιν, ἔξωϑεν δ᾽ ὃ 
χύχλος τείχους ὄψιν ἐττέχει πύργοις ἐξ ἴσου διαστήματος κεχοσμη- 
μένος. ἐπὶ δὲ τῶν μεταπυργίων τούς τε ὀξυβελεῖς καὶ καταπέλτας 
xoi λιϑοβόλα xol πτἂν ἀφετήριον ὄργανον τιϑέασιν, πάντα τιρὸς 
τὰς βολὰς ἕτοιμα. πύλαι δὲ ἐνοιχοδομοῦνται τέσσαρες χαϑ'᾽ ἕκαστον 
τοῦ περιβόλου χλίμα, πρός τε εἰσόδους τῶν ὑττοζυγίων εὐμαρεῖς 
xal πρὸς τὰς ἐχδρομὰς αὐτῶν, εἰ χατεπείγοι, τελατεῖαι. ῥυμο- 
τομοῦσι δ᾽ εὐδιαϑέτως εἴσω τὸ στρατόττεδον, χαὶ μέσας μὲν τὰς 

PAMLVRCLatHegesippus III 24 p. 213 Suidas s. μελέτη. 

1 ὡσημέραι P. ὡσήμεραι C! 2 διαφέρουσι»] φέρουσιν PAL tolerant 
Lat οὐδὲ α 3 οὔτε δαπανᾷ πόνος] οὔτε δαπάναι οὔτε πόνοσ PALLat 
4 οὐχ ὁμοίων βέβαιον] οὐχ ὁμοίων τὸ βέβαιον V οὐχ ὁμοίως βεβαίων Hudson 
ex Lat, in quo est wnde sequitur, ut semper superent quos non itidem con- 
firmatos | inuenerint 5 χαὶ — Ἰ μελέτας leguntur apud Suidam 
6 yo|g-ic P " οὐδὲ] ov ALC δ᾽ ἂν] δαν P δᾶν Α S ἐμβαλ- 
λωσιν Ὁ 9 δ᾽ LVR ἐγχειροῦσιν, i. marg. ἐγείρουσι m. 2 V 
10 ἢ om. Lat ἀτάχτω R διαλαβόντεσ, o ex o corr. AV — ov om. P 
11 παρεμβολ A 12 τῶν τε] PALat τά τε MVRC, om. 1 τὴν om. L 
δώμησιν L' 18 ἐργαλίων PA! ἐργαλεῖα (--- λία R) ΜΥΒΟ 14 σκηνὰς] κη- 

vac V ὁὲ VRC. 15 ὄψι A πύργοις! etiam turribus Lat . 11 ἀφετήριον, 
ξ ex corr. m. 20 τιϑέασι πάντα ΜΙ, τιϑέασιν ἅπαντα VRC πᾶντα — 18 

ἕτοιμα] ut cuncta scilicet iaculorum genera in promptu sint Lat ἕτοιμοι 1." 

οἰχοδομοῦνται PA aedificant Lat ἕχαστον] ἕχάτερον L 19 χλίμα] κλίμα 

μία (μίαν) Destinon πρός τε] πρὸσ τάσ τε 1, εὐμαρεῖς] εὐρεῖσ PA aditu 
faciles Lat 20 τὰς om. VRC πρὸς — αὐτῶν] intro currentibus Lat 
si] εἰ xol PA zi τι Destinon πλατεῖαι] πλατείασ PA unde u. 8 πύλας et 
u. 9 τέσσαρας Destinon coniecit, ut habet Lat 21 δὲ VR εὐδιαϑέτωσ, 
Ὁ ΠΥΡῚ πὶ Ὁ, HR Zoo A 
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τῶν ἡγεμόνων σχηνὰς τίϑενται, μεσαίτατον δὲ τούτων τὸ στρατή- 
γιον ναῷ τταρατελήσιον" ὥσπερ δὲ iv σχεδίῳ πόλις xol ἀγορά τις 
ἀποδείχνυται καὶ χειροτέχναις χωρίον ϑῶχοί τε λοχαγοῖς xal ταξιαρ- 

χοις, ὅττῃ διχάζοιεν, εἴ τινὲς διαφέροιντο. τειχίζεται δὲ ὃ σπερί- 
βολος xci τὰ ἐν αὐτῷ πάντα ϑᾶττον énivoíag τελήϑει χαὶ ἐτειστήμῃ 
τῶν πονούντων" εἶ δ᾽ ἐτειείγοι, xol τάφρος ἔξωϑεν σεεριβάλλεται 
βάϑος τετράπηχυς χαὶ εὖρος ἴση. 

3. Φραξάμενοι δ᾽ αὐλίζονται χατὰ συντάξεις ἕχαστοι uc" 

ἡσυχίας τὲ καὶ κόσμου. πάντα δ᾽ αὐτοῖς xol τὰ ἄλλα μετ᾿ εὐτα- 
ξίας ἀνύεται χαὶ ἀσφαλείας, ξυλεία τὲ καὶ ἐτεισιτισμός, εἰ δέοιντο, 

χαὶ ὑδρεία χατὰ συντάξεις ἑχάστοις. οὐδὲ ydg δεῖτενον ἢ ἄριστον 
ὅπότε ϑελήσειαν αὐτεξούσιον ἑἕχάστῳ, πᾶσιν δ᾽ ὁμοῦ, τούς v6 
ὕσινους αὑτοῖς χαὶ τὰς φυλαχὰς χαὶ τὰς ἐξεγέρσεις σάλπιγγες προ- 
σημαίνουσιν, οὐδ᾽ ἔστιν 0 τι γίνεται δίχα τταραγγέλματος. ὑπὸ δὲ 
τὴν ἕω τὸ στρατιωτιχὸν μὲν ἐπὶ τοὺς ἑχατοντάρχας ἕχαστοι, χερὸς 

δὲ τοὺς χιλιάρχους οὗτοι συνίασιν ἀσττασόμενοι, μεϑ' ὧν πρὸς 
τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων οἱ ταξίαρχοι τεάντες. ὃ δ᾽ αὐτοῖς τό τε ἐξ 

ἔϑους σημεῖον xal τἄλλα πιαραγγέλματα δίδωσιν διαφέρειν εἰς τοὺς 
ὑποτεταγμένους 0 δὴ χαποὶ σταρατάξεως τεράττοντες ἐτειστρέφονταί ve 
ταχέως, ἵνα δέοι, xal πρὸς τὰς ἐφόδους αὐτοῖς xal πρὸς τὰς ava- 

χλήσεις ὑποχωροῦσιν αϑρόοι. 

1 στρατήγειον ῬΑ στρατηγεῖον L 3 ϑωχαί P λοχάγοισ Βα 4 ὃ 
om. VRC 5 ϑᾶσσον LVRC 6 δὲ VRC t&q- ooo € 1 βαϑος i. 

marg. suppl. L τετραπηχυσ (sic) P τετραπήχησ (-τράπηχησ VR) AMLVR 
τετράπηχυσ, v ex ἡ corr. O δεχάπηχυς mauult Lipsius εὗροσ PA 
ἴσον VRC 8 δὲ VRC ps9 ἡσυχίας i. ras. A 9 δὲ VRC τα] 
vL 10 ξδυλία PA!'C zcom. ΕΟ ξυλεία --- 11 ὑδρεία] ueluti si ligno aquaue 
opus sit aut frumento Lat ἑχάστοισ- -- οὐδὲ (οι l. ras. ex ὦ COIT., Ov eX 

corr. uid.) ἃ οὐδὲ] οὔτε VR fort. recte 12 δὲ VRO 18 ἐξεργασίασ, i. marg. 
τὰσ ἐξεγέρσεισ, V προσημαίνουσιν Ὁ 14 οὐδ᾽ οὐδὲ ὙΠΟ οὐδὲν V! 
τι om. V 15 uiv om. P ἑχατοντάρχουσ Ὁ 16 οὑτοῆ αὐτοὶ PAM 
συνιᾶσιν PAM ὧν] ὃν C! 17 ταξιάρχαι C ταξιάρχοι AR δὲ VRC 
τὸ ve] Bekker τότε uulgo 18 τὰ ἄλλα MVRC δίδωσιν] διαδίδωσιν 
(— οσιν A) PAM δίδωσι - - (eras. v &) L χαὶ emi PLVR 19 ἐπιστρέ- 
φονται — 21 ἀϑρόοι citius parent, ut si res exigat incursibus eius itemque 
reuocationibus uniuersi pariter obsecundent Lat τε om. PAMVRCLat 

20 δέοι] RC εἰ δέοι PAMLV ἐνδέοι Destinon αὐτοῖς] αὐτοὺσ PA! αὐτὰσ 
ex corr. A αὐτοῦ uertit Lat ἀναχλίσεισ Ὁ 21 ὑποχωροῦσιν] ὑποχωρῶσιν 
(OG ex οὔ corr.) AV χωρῶσιν Dindorf ex cod. L. B. | &990o. LR 22 ἐξεῖναι 

[2 y , 

L!'VRC! δέον] εἰ δέον, ὑποσημαίνει- Ὁ μὲν om.L σαλπιξ ἃ σαλπιξΐῖ 
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c 3) -— 2] 2 ᾿ E] 2 Ὁ“ ; ^ * * 2 

7yS, ἠρεμεῖ ὃ οὐδείς, ἀλλ᾽ oua νεύματι τὰς μὲν σχηνὰς ἄναι- 
d , (2 - , ' Ped y 

ροῦσιν, στάντα ὃ ἐξαρτύονται τιρὸς τὴν ἔξοδον. xci στάλιν αἱ 
, , TJ ^ 

σάλτειγγες ὑποσημαίνουσιν τιαρεσχευάσϑαι. οἱ δ᾽ ἐν τάχει τοῖς τὲ 
2 - ^ - “ , Q. 2 * ᾿ lad 0QtU0iv xai τοῖς ὑποζυγίοις ἐπειϑέντες τὴν ἀττοσχευὴν ἑστᾶσιν 
cr c - n c dn !v Ἢ 
ὠστύερ ἐφ᾽ ὑσήτληγος ἑξορμᾶν ἕτοιμοι, ὑττοτειμτιρᾶσίν ve ἤδη τὴν 

( ^ » ps 2^ ^v « f^ , ' 

χεαρεμβολὴν ὡς αὐτοῖς μὲν ov ῥῴάδιον ἐχεῖ “τάλιν τειχίσασϑαι, μὴ 
, 2 E c 1 

γένοιτο δ᾽ ἐκεῖνο 7τοτὲ τοῖς soAeuíoig χρήσιμον. χαὶ τρίτον Ó 
[42 F^ , M , Y , ^ 

ὅμως αἱ σάλτιιγγες ztoooruatvovouy τὴν ἔξοδον ἐεισττέρχουσαι τοὺς 
A05 ^ τ 3) c " ) ^ , ; c 

δὲ αἰτίαν τινὰ βραδύναντας, ὡς μή τις ἀπολειφϑείη τάξεως. 0 τὲ 
- » M t ^ - , , ^ ,» 

χῆρυξ δεξιὸς τῷ τιολεμάρχῳ τταραστάς, el πιρὸς πτόλεμόν εἰσιν ἕτοι- 
- ; 2 , 3 E. 

μοι, τῇ τεατρίῳ γλώσσῃ volg avozvrdS«averat. χαχεῖνοι τοσαυτάχις 
ἀντιβοῶσιν μέγα τι xai τορόϑυμον ἕτοιμοι λέγοντες εἶναι, φϑάνουσιν 

Υ - n 2 52 , € , 

δὲ τὸν ἐπτερωτῶντα, xaí τινος ἀρηΐου τινεύματος ὑττοτειμτιλάμενοι 
- - , 

τῇ βοῇ συνεξαίρουσιν τὰς δεξιάς. 
5f P COR ὅγ4 ς - δ ^ , ΄ 

5. Ἔπειτα προϊόντες ὁδείουσιν ἡσυχῇ xol μετὰ χόσμου τιάντες, 
[44 2 À , δι ἰδί A ᾿ς: c T À , € * NS ^ 

ὥσττερ ἐν zvoAéuq τὴν ἰδίαν τάξιν ἕχαστος φυλάσσων, οἱ μὲν τσιεζοὶ 
, , , - 5) 

ϑώραξιν πεφραγμένοι xal χρᾶάγεσιν xai μαχαιροφοροῦντες ἀμφο- 
, , RM 2 - Ν , € ^ 

τέρωϑεν. μαχρότερον ὃ αὑτῶν τὸ λαιὸν ξίφος ττολλῷ τὸ γὰρ 
Y - γ , - , 2 

xarà τὸ δεξιὸν σπιϑαμῆς ov πλέον ἔχει τὸ μῆχος. φέρουσι δ᾽ oi 
’ - 3 W y uiv zegl τὸν στρατηγὸν émíAexroL τεξζοὶ λόγχην xal ἀσπίδα, ἡ δὲ 

tM , M i , ^ T4 

Aout) φάλαγξ ξυστόν ve xai ϑυρεὸν ἐπιμήκη, τυρὸς οἷς zoíova xai 
χόφινον ἄμην ve χαὶ πέλεχυν, τερὸς δὲ ἱμάντα xai δρέπανον χαὶ 

PAMLVRCLat Suidas s. ὕὑσπληξ. 
01óà ΕΟ ἀλλὰ VRC — vevueti πνεύματι Lipsius μὲν om. L 

2 δὲ ALVRC — 3 παρασχευᾶσϑαι V παρασχευάζεσϑαι C οἱ δ᾽ —5 ἕτοιμοι 
habet Suidas s. ὑσπληξ breuiata δὲ VRC τοῖσ τε, στ i. ras. m. 2 C 
4 ἐπιτιϑέντεσ (τι ex ve corr. A) PAMLVR. τὴν ἀποσχευὴν om. VR.  ἕἝστᾶ- 
σιν, δ ex corr. R ἱστᾶσιν Ὁ 5 ἐφ᾽ VonAgyoc] MVRCSuid ὑφύσπληγοσ P ἐφ᾽ 
ὑσπλῆγοσ AL? ἀφ᾽ ὕσπληγος Naber ὑποπιπρᾶσι Ὁ 6 ον] ὃν L', om. 
VRC ἐχεῖ πάλιν] alia Lat ἐχεῖ suspectum Destinoni 1 δὲ VRC 
8 ὅμως] óuoíoc Hauerkamp ex cod. L. B. προσσημαίνουσι C 9 βραδύ- 
γοντασ MLVRC ἀπολειφϑεί - ἡ, eras. o. V τάξεως] τῆς τάξεως ex cod. 
Rost. Bekker — 10 δεξιὼσ PA δεξιῶσ V παραστὰς εἰ] παρατάσσει V παρα- 

e ^, . 

στάσει R..— 11 πατρίῳ] πατρώω ῬᾺ πατρώα V γλώσσῃ, ἡ ἷ. ras. m. 2 V 
τρὶς] ML?VCLips τρεῖσ PAL! τρίυ R 12 ἀναβοῶσιν PAL ἀντιβοῶ - σι V 
respondent Lat εἶναι om. L'VRC [18 δὲ] τε VRC ὑποπιπλάμενοι C 

14 συνεξαίρουσι»] συνεξάγουσιν PAL i50 odere UE PRATO Zo BOO P πάντες] 
παντὸσ LLat 11 ϑώραξιν] ϑώραξί τε VRO fort. recte — ἀμφοτέροϑεν R 
18 δὲ AVRC 19 τὸ (ante δεξιὸν) om. AMLVRC τὸ om. VRC δὲ VRC 

, , f 2 , - 

2020yyyyv V 21 φάλαξ φάλαξ αὶ ἐπιμήκχην, vi.ras. ex o corr. m. 2L 
22 χώφινον V!R ἄμην (sic) PL! ἅμην ML*RC ἱμάντα L!R ἐμάντα L? 
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ἅλυσιν, ἡμερῶν vc τριῶν ἐφόδιον" ὡς ὀλίγον ἀποδεῖν τῶν ἀχϑο- 
φορούντων ὀρέων τὸν πεζόν. τοῖς δὲ ἱπητεῦσιν μάχαιρα μὲν ἐχ 
δεξιῶν μαχρὰ χαὶ xovróg ἐπιμήκης ἐν χειρί, ϑυρεὸς δὲ παρὰ πλευ- 
ρὸν ἵσιπτου τελάγιος, καὶ χατὰ γωρυτοῦ τεαρήρτηνται τρεῖς ἢ τελείους 
ἄχοντες, “πλατεῖς μὲν αἰχμάς, οὐχ ἀποδέοντες δὲ δοράτων μέγεϑος" 
χράνη δὲ καὶ ϑώραχες ὁμοίως τοῖς τιεζοῖς ἅτιασιν. οὐδενὶ δὲ ὅπλων 
διαλλάττουσιν OL τιερὶ τὸν στρατηγὸν ἔχχριτοι τῶν £v ταῖς ἴλαις 
ἱγυϊσέων. χλήρῳ δὲ τῶν ταγμάτων ἀεὶ τὸ λαχὸν ἡγεῖται. 

6. Τοιαῦται μὲν οὖν αἱ Ῥωμαίων πορεῖαί τε καὶ καταλύσεις, 
πρὸς δὲ ὅπλων διαφοραί, οὐδὲν δὲ ἀπροβούλευτον ἐν ταῖς μάχαις 
οὐδὲ αὐτοσχέδιον, ἀλλὰ γνώμη μὲν ἀεὶ παντὸς ἔργου τιροάγει, τοῖς 
δοχϑεῖσι δὲ ἕπεται τὰ ἔργα" παρ᾽ ὃ xol σφάλλονται μὲν ἤχιστα. 
xav πταίσωσι δέ, ῥᾳδίως ἀναλαμβάνουσι τὰ σφάλματα. ἡγοῦνταί 
τε τῶν ἀπὸ τύχης ἐπιτευγμάτων ἀμείνους τὰς ixl τοῖς τεροβου- 
λευϑεῖσιν διαμαρτίας, ὡς τοῦ μὲν αὐτομάτου χαλοῦ δελεάζοντος εἰς 
ἀπρομήϑειαν. τῆς σχέψεως δέ, xav ἀτυχήσῃ σοτέ, πρὸς τὸ μὴ 
αὖϑις καλὴν ἐχούσης μελέτην" χαὶ τῶν μὲν αὐτομάτων ἀγαϑῶν οὐ 
τὸν λαβόντα αἴτιον εἶναι, τῶν δὲ σ“ταρὰ γνώμην τιροσττεσόντων σχυ- 
ϑρωπῶν παραμυϑίαν τό γὲ προσηκόντως βεβουλεῦσϑαι. 

"A Παρασχευάζουσι μὲν οὖν ἐν ταῖς μελέταις τῶν ὅτελων οὐ 
τὰ σώματα μόνον ἀλλὰ χαὶ τὰς ψυχὰς ἀλκίμους, σ“τροσασχοῦνται 
δὲ χαὶ τῷ φόβῳ. οἵ τε γὰρ γόμοι παρ᾽ αὐτοῖς οὐ λιποταξίου 
μόνον STATUS ὁᾳστώνης ὀλίγης ϑανατιχοὶ οἵ τὲ στρατηγοὶ TOY 
γόμων φοβερώτεροι" ταῖς γὰρ πρὸς τοὺς ἀγαϑοὺς τιμαῖς δύονται 

τὸ δοχεῖν ὠμοὶ τιρὸς τοὺς χολαζομένους. τοσοῦτον δ᾽ αὐτῶν τὸ πρὸς 

PAMLVRC LatSuidas s. ἀποδέον, yoovtoc. 

1 óc— 2 πεζόν] habet Suidas s. ἀποδέον τὸν] τὸ V ὀρέων) 
ζῴων ἤτοι ὀρέων Suid ἱππεῦσι - “1, ἡ μάχαιρα V δεξιοῦ VRC 
3 x«l] incip. Suid 4 χατὰ γωρυτοῦ] καταγορύτου P χαταγωρύτου R χατὰ 
γορυτοῦ € παρηρτημένοι Suid 5 μέγεϑος] fin. Suidas 6 ovósri 
δὲ ὅπλων] nullo armorum genere Lat ὅπλων] ὅπλω VRC Τ διαλάττουσιν 
PAVC ἔχχριτοι ἐπίχριτοι VRC ὕἵλαισ PAML!?C εἰλαισ L! εἴλαισ V!'R 
9 τοιαῦτα L! ovv et om. VRC fort. recte 10 δὲ] τε PA 
ἐν om. V 11 ἀλλὰ — προάγει] sed omnia semper sequuntur facta sententia 
Lat 12 9 Ὁ 13 τὰ] τὰσ Α τὰ -Β 14 τε] óà V 15 διαμαρτίαισ 
γ' δελεάζοντος] δέλεαρ Ovroo PA εἰς ἀπρομήϑειαν] ut diuina pro- 
uidentia non esse credatur Lat 106 post τῆς eras. uid. δὲ L σχήψεωσ V 

ἀποτυχήση C αὐτομάτων om. Ὁ 18 προσπεσόντων) συμπεσόντων V 
19 παραμυϑία L! προσηχόντοσ ut uid. C! 22 λειποταξίου AVRO 28 ὁλέ- 
γαισ V 24 ταῖς] τὸ R 25 τὸ] τῷ Hudson τοῦ Dindorf ὠμοὶ! ὠμοὶ 

δὲ L'VR δὲ VRC 
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τοὺς ἡγειιόνας τιειϑν ἧς 6 ΟῚ, xó T AES ς ἡγεμόνας τιειϑήνιον, ὡς ἔν τὲ εἰρήνῃ κόσμον εἶναι xoi zi 
- [s] - ' cr ς H - 2 2.7 παρατάξεως ἕν σῶμα τὴν ὅλην στρατιάν. οὕτως αὐτῶν ἀσφαλεῖς 

, » d ' , $5 m Y 2 M 

μὲν αἱ τάξεις, εὔστροφοι δ᾽ εἰσὶν αἱ περιαγωγαί, ὀξεῖαι δ᾽ ἀχοαὶ 
μὲν παραγγέλμασιν, ὄψεις δὲ σημείοις, ἔργοις δὲ χεῖρες. ὅϑεν 
δρᾶσαι μὲν ἀεὶ ταχεῖς, βοαδύτατοι δὲ παϑεῖν εἶσιν, οὐδ᾽ ἔστιν 

ὅπου σταϑέντες ἢ πλήϑους ἡσσήϑησαν ] στρατηγημάτων ἢ δυσ- 
χωρίας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τύχης" χαὶ γὰρ ταύτης αὐτοῖς τὸ χρατεῖν βεβαιό- 

τερον. οἷς οὖν ν βουλὴ μὲν ἄρχει παρατάξεως, ἕπεται δὲ τοῖς βεβου- 

λευμένοις στρατὸς οὕτω δραστήριος, τί ϑαυμαστόν, εἰ τιρὸς ἕω 
μὲν Εὐφράτης, ὦ ὃς δὲ πρὸς ἕστιέ ϑρινὸν δὲ “ιβύης | γράτης, ὠκεανὸς δὲ ztoóg ἑσπέραν, μεσημβρινὸν δὲ “ιβύης 

^ , ' , , - - c 

τὸ πιότατον χαὶ πρὸς ἄρχτον Ἴστρος ve xoi Ῥῆνος τῆς wye- 
μονίας ὅροι; δεόντως γὰρ ἂν τις εἴποι τὸ χτῆμα τῶν χτησαμένων 
ἔλασσον. 

8. Ταῦτα μὲν οὖν διεξῆλθον οὐ Ρωμαίους ἐτταινέσαι τιροαιρου- 
u&YOG τοσοῦτον, ὥσον εἴς τε παραμυϑίαν τῶν χεχειρωμένων καὶ 

" S T ] x S 
εἰς ἀποτροτεὴν τῶν νεωτεριζόντων" εἴη δ᾽ ἂν τοῖς ἀγνοοῦσιν τῶν 

^ ^ 2 - L 

φιλοχαλούντων καὶ τιρὺς éumtigíog ἢ ἀγωγὴ τῆς Ῥωμαίων στρα- 
- 3 ΄ ) cr , M nM), Js, 

τιᾶς. ἐπάνειμι δ᾽ ὅϑεν ἐπὶ ταῦτ᾽ ἐξέβην. 
VIL. 1. Οὐεσπασιανὸς μὲν ἅμα τῷ τταιδὶ Τίτῳ διατρίβων τέως 

ἐν τῇ Πτολεμαΐδι συνέτασσεν τὰς δυνάμεις, ὃ δὲ τὴν Γαλιλαίαν 

κατατρέχων ]ΠΠ]Πλάχκιδος ἐπεὶ πολὺ μὲν τιλῆϑος ἀνηρήχει τῶν χατα- Qéx δος ἐπεὶ τι μὲν τιλῆϑος ἀνῃρήκει 2 
5 / - D 2 / , - 
λαμβανομένων, τοῦτο ὃ ἣν τὸ ἀσϑενέστερον [Γαλιλαίων χαὶ ταῖς 

- ς - - N , ^ 

φυγαῖς ἐναποχάμνον, δρῶν δὲ συμφεῦγον ἀεὶ τὲ μάχιμον εἰς τὰς 
c ' - , , LET 

ὑπὸ τοῦ Ἰωσήπου τειχισϑείσας στόλεις ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ὀχυρω- 

PAMLVRCLatHegesippus III 8 p. 185. 

2 ἀσφαλεῖς] συναφεῖσ L ἀφελεῖσ RC copulati Lat — 3 εὔστροφαι AML 
δὲ VRC προαγωγαὶ M δὲ PVRC. 4 uiv om. 71 ὄψισ Ρ 5 οὐδὲ 
VRC 6 σταϑέντες] συστάντεσ MVRC proeliantes ut uid. Lat ἡσσήϑησαν, 
litt. σσήϑη i. ras., cav suppl. A ἤσϑησαν PL! sensere Lat δυσχωρίαισ € 
7 ἀλλ᾽  — τὐχης] sed ne fortunae quidem succubuerunt Lat βεβαιότερον τὸ 
χρατεῖν tr. L 8 ἄρχῃ P παρατάξεως] PAL! πράξεωσ MVRC et ex 
corr. L actus Lat 9. £o] zo, i. marg. ἕω 1 11 πιώτατον PAVR. ἱστρόσ 
L? hister Lat 12 τῶν iterauit M 13 ἔλασσον] ἐλάσσω VR. ἔλασσω C 

ἔλασσον" ἕωσ ὧδε τῶν δωμαϊχῶν ἐχστρατευμάτων zal τῶν πολεμικῶν ὀργάνων 

ὁ ἔπαινοσ 1, — 15 τε om. 171 φιλοχαλοχαλούντων C ἐμπειρίαν PAML 
ἢ om. Ὁ 18 δὲ VRC ταῦτα PVRO [19 μὲν] δὲ MVRC quidem Lat 
πεδὶ P παιδὶὲ, cul i. ras. angustiore V 20 i. marg. y V 21 ἐπεὶ] ἐπὶ C 
22 δὲ VRC 28 φυγαῖς] φυλαχαῖσ PAM. ψυχαῖσ VRO animis Lat εὕρηται ἔντισι 
wvycio' ἐν ἀλλοισ φυγαῖσ i. marg. M ἐναποχάμνον] ἀποχάμνων PA! czo- 
χάμνον ex corr. A.— δὲ] δὴ M — ovugsvyov Ρ τὸ μάχιμον ἀεὶ συμφεῦγον 
tr. ᾺΟ 24 ὀχυροτάτην C 
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τάτην αὐτῶν Ἰωταπάταν, οἰόμενος ἐξ ἐφόδου uiv αἱρήσειν ῥᾳδίως, 
μέγα δὲ κλέος αὐτῷ παρὰ τοῖς ἡγεμόσιν χἀχείνοις ὄφελος εἰς τὰ 
λοιπὰ παρέξειν" προσχωρήσειν γὰρ δέει τὰς ἄλλας πόλεις τῆς 

χαρτερωτάτης ἐχομένης. πολύ γε μὴν διήμαρτεν τῆς ἐλτείδος" 
ἐσειόντα γὰρ αὐτὸν oi Ἰωταπατηνοὶ προαισϑόμενοι τιρὸ τῆς πόλεως 
ἐχδέχονται, xol τοῖς Ῥωμαίοις συρραγέντες ἀδοχήτοις τεολλοὶ καὶ 
πρὸς μάχην ἕτοιμοι τερόύϑυμοί τε ὡς ἂν ὑπὲρ κινδυνευούσης πατρέ- 

δος καὶ γυναικῶν καὶ τέχνων, τρέπονται ταχέως. καὶ πολλοὺς μὲν 

τιτρώσκουσι τῶν Ῥωμαίων, ἑτιτὰ δὲ ἀναιροῦσιν διὰ τὸ μήτε ἄταχ- 

τον αὐτῶν τὴν ὑτιοχώρησιν γενέσϑαι καὶ τὰς πληγὰς ἐτειττολαίους 
πεφραγμένων ττάντοϑεν τῶν σωμάτων, τούς τὲ Ἰουδαίους ττόρρωϑεν 

βάλλειν τιλέον ἢ συμτιλέχεσϑαι ϑαρρεῖν γυμνῆτας ὁπλίταις. ἔπεσον 
δὲ καὶ τῶν Ἰουδαίων τρεῖς ἄνδρες xoi ἐτρώϑησαν ὀλίγοι. Πλάχι- 

δος μὲν oiv τῆς ἐπὶ τὴν πόλιν ὁρμῆς ἀτονώτερος εὑρεϑεὶς φεύγει. 
2. Οὐεσπασιανὸς δὲ ὡρμημένος αὐτὸς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Γαλι- 

λαίαν ἐξελαύνει τῆς Πτολεμαΐδος διατάξας τὴν στρατιὰν ὁδεύειν 

χαϑὰ Ῥωμαίοις ἔϑος. τοὺς μέν γε ψιλοὺς τῶν ἐπικούρων xai 
τοξότας τιροάγειν ἐχέλευσεν, ὡς avaxónvotev τὰς ἐξαπιναίους τῶν 

coAsuíov ἐπιδρομὰς χαὶ διερευνῷεν τὰς ὑπόπτους xol λοχᾶσϑαι 

δυναμένας ὕλας, οἷς εἵπετο xol Ῥωμαίων δτιιλιτικὴ μοῖρα τεξζοί 

τε χαὶ ἱπιιεῖς. τούτοις ἀφ᾽ ἑἕχάστης éxarovraQyíag ἠχολούϑουν 

δέχα τιν τε ἑαυτῶν σχευὴν xol τὰ μέτρα τῆς παρεμβολῆς φέρον- 
τες, χαὶ μετ᾽ αὐτοὺς ὅὁδοποιοί, và τε σχολιὰ τῆς λεωφόρου χατευ- 
ϑύνειν χαὶ χϑαμαλοῦν τὰ δύσβατα χαὶ τὰς ἐμποδίους ὕλας προ- 
αναχόπιτειν, ὡς μὴ ταλαιτιωροῖτο δυσποροῦν τὸ στράτευμα. κατόζειν 

PAMLVRCLatHegesippus IIl 8 p. 185. 

1 αὐτοῦ CO ἰωτάπαταν AC ἰωτάπατα L'VRC οἰομένουσ C 2. aveo] 
et sibi Lat ξαυτῷ ed. pr. ἡγεμόσιν] apud alios rectores Lat 8 παρέξειν, 
παρὲξ i. ras. 4 litt. A δέε] PAML?Lat μηχέτι εἰσ L'VRC 4 ἐχο- 
μένης] οἰχομένησ MVRC occupatam Lat 5 αὐτὸν] αὐτῶ C ἰωταπα- 
τηνοὶ --.Ὁ 6 προεχδέχονται L! ἀδοχήτωσ L πολλοὶ zo2v V 
8 γυναιχῶν τε xal AL τρέπωνται ex corr. V 10 ἐπιπολέουσ PAR 

αι 

ἐπιπολεουσ V 11 βάλλειν πόρρωθεν tr. C 12 ἐμπλέχεσϑαι VRC 
ϑαρεῖν C! γυμνίτασ ΝΟ γυμνιτὰσ R ὁπλίτασ L!V 18 ὃ πλα- 

χιδοσ LVRC 15 i. marg. δ V ὡρμόμενοσ V ὥρμενοσ RC ἐμβαλ- 
As VRO 16 τῆς] vjo πόλεωσ (πόλεωσ s. P) PAM 18 ἀνακόπτοιεν) 

£v 
προσχοποῖεν VRC cohibendos Lat 19 διερευνοῖεν PAM διερευνῶ - V 
21 dg] ἐφ᾽ M ἠκολούϑου C! 22 δέκα] om. PA deni Lat — éavtow] xa9^ 

, et 

ἑαυτὸν L! αὐτῶν VRC τὰ s. M 23 λεοφόρου ΡΥ! 25 ταλε- 
πωροῖτο C 
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δὲ τούτων τάς τε ἰδίας xal τὰς τῶν om αὐτὸν ἡγεμόνων ἔταξεν 

ἀποσχευὰς καὶ συχνοὺς ézb τούτοις πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ἱτιττέων. 

ue o)g αὐτὸς ἐξήλαυνεν τούς τε ἐπιλέχτους τῶν πεζῶν καὶ 
izztécYv καὶ τοὺς λογχοφόρους ἔχων. εἵπετο δ᾽ αὐτῷ τὸ ἴδιον τοῦ 
τάγματος ἱπιττιχόν" ἴδιοι γὰρ ἑκάστου τάγματος εἴχοσι πιρὸς τοῖς 
ἑχατὸν ἱτιτεεῖς. τούτοις δ᾽ ἠκολούϑουν οἱ τὰς ἑλετιόλεις φέροντες 

ὀρεῖς xai τὰ λοιπτὰ μηχανήματα. μετὰ τούτους ἡγεμόνες τε καὶ 

στεειρῶν ἔπαρχοι σὺν χιλιάρχοις, ἐτιιλέχτους τιερὶ σφᾶς στρατιώτας 

ἔχοντες" ἔπειτα oi σημαῖαι περιίσχουσαι τὸν ἀετόν, ὃς τσιαν- 
τὸς ἄρχει Ῥωμαίοις τάγματος, βασιλεύς τε οἰωνῶν ἁπάντων χαὶ 
ἀλχιμώτατος ὦν" ὃ δὴ χαὶ τῆς ἡγεμονίας τεχμήριον αὐτοῖς καὶ 
χλῃδών, ἐφ᾽ οὺς ἂν ἴωσιν, τοῦ χρατήσειν Óoxti. τοῖς δὲ ἱεροῖς 
ἠκολούϑουν οἱ σαλπιγχταί, xol κατότειν αὐτῶν ἡ φάλαγξ τὸ στῖφος 
εἰς ἕξ πλατύνασα. τούτοις πταρξίτιετό τις ἑχατόνταρχος ἐξ ἔϑους 

τὴν τάξιν ἐπτισκοττούμενος. τὸ δ᾽ οἰχετικὸν ἕχάστου τάγματος ἅπαν 
τοῖς ττεζοῖς εἵτεετο, τὰς ἀπιοσχευὰς τῶν στρατιωτῶν imi τοῖς ὀρεῦ- 

σιν καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἄγοντες" κατότιιν δὲ σ“τάντων [τῶν ταγ- 
μάτων] ὃ μίσϑιος ὄχλος, οἷς οὐραγοὶ πρὸς ἀσφάλειαν ἠκολούϑουν 

χεεζοί τὲ xai ὅτελῖται xol τῶν Lumécov συχνοί. 

ὃ. Οὕτως ὁδεύσας Οὐεσπασιανὸς μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τοὺς 

ὅρους ἀφιχνεῖται τῆς Γαλιλαίας, ἔνϑα καταστρατοπεδευσάμενος 
ὡρμημένους εἰς πόλεμον τοὺς στρατιώτας χατεῖχεν, ἐπιδεικνύμενος 
τὴν στρατιὰν εἰς χατάπληξιν τοῖς πτιολεμίοις χαὶ μετανοίας 

χαιρὸν διδούς, εἰ πρὸ μάχης μεταβάλοιντο. ἅμα δὲ καὶ πρὸς 

PAMLVRC LatHegesippus III 8 p. 186. 

1 ἐδίουσ L! τὰς om. PA αὐτῶν VR 3 avcó-o, eras. v C 
4 εἵπετο — θ ἱππεῖς] equitumque praeterea. suorum agmine comitatus; de 
singulis enim turmis proprios centum et uiginti equites deputatos habebat Lat 

δὲ VRC αὐτῶν L! 5 εἰχοσ z ῬΑ 6 ἑχατὸν] o PA à] δὴ P δὲ 
VRC ἐλεπόλεισ P!AVR 1 ὁρεῖσ P!V 8 post στρατιώτας 3—4 litt. 
eras.L 9 σημαῖαι at περιΐσχουσαι PAM. circum aquilam signa alia Lat 
αἰετὸν. 10 oiovov A 11 ἀλκιμώτατοσ, εἰ Corr. ex ἡ AV. 12 ἂν locu] 
ἀνιᾶσιν PA δὲ ἱεροῖς] δὲ ἱερεῦσιν Α δ᾽ ἱεροῖσ ML ἱεροῖσ δὲ VRC 

13 φάλαξ P!A! 14 πλατύνουσα (ov ex « corr. A) AL δχατοντάρχησ 
MVRCO ecatontarchus Lat 15 τὴν τάξιν] disciplinae atque ordinis Lat 
δὲ VRC 11 ὑποζυγίοισ, vy ex owy corr. A cov om. PA ταγμάτων s. P 
18 oig — 19 συχνοί] eamque (multitudinem) armorum coactores sequebantur 

» 
armali pedites equitumque non pauci Lat ἠχολούϑου A 19 xai ante 

ὁπλῖται fort. spurium συχνοί! πολλοί LVRC 20 οὕτω Μ εἰς] πρὸσ 
VRC 23 τὴν] τε τὴν MVRCLat 21 διδουσ καιρὸν tr. VRC 
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πολιορκίαν τῶν ἐρυμάτων ἐξηρτύετο. μετάνοιαν μὲν οὖν τῆς ἀπο- 

στάσεως ὀφϑεὶς ὃ στρατηγὸς πολλοῖς ἐνειργάσατο, κατάπληξιν δὲ 

πᾶσιν" oi μὲν γὰρ περὶ τὸν Ἰώσητιον ἐστρατοπεδευχότες οὐχ 

ἄπωϑεν τῆς Σεπφώρεως παρὰ πτόλιν Γαρὶν καλουμένην ἐττεὶ πλη- 

σιάζοντα τὸν ττόλεμον ἤχουσαν ὅσον τὲ οὔπω τοὺς Ῥωμαίους συμ- 

μίξοντας σφίσιν, οὐ μόνον πρὸ μάχης, ἀλλὰ καὶ πρὶν ἰδεῖν τοὺς 
ἐχϑροὺς διασκίδνανται φυγῇ. καταλείπεται δ᾽ ὃ Ἰώσηπος μετ᾽ 
ὀλίγων, καὶ κατιδὼν ὡς οὔτε δέχεσϑαι τοὺς “τολεμίους ἀρχετὴν 
ἔχει δύναμιν xai τιετττώχοι τὰ φρονήματα τῶν Ἰουδαίων ἄσμενοί 
v? ἄν, εἰ πιιστεύοιντο, χωροῖεν οἱ πλείους ἐπὶ σπονδάς, ἐδεδίει μὲν 

ἤδη περὶ παντὸς τοῦ πολέμου, τότε δ᾽ ὡς πορρωτάτω χωρίζεσϑαι 

τῶν χινδύνων ἔχρινεν. ἀναλαβὼν δὲ τοὺς συμμείναντας εἰς Τιβε- 

ριάδα καταφεύγει. 
VIL. 1. Οὐεσπασιανὸς δὲ τῇ πόλει τῶν Γαδάρων ἐπελϑὼν 

αἱρεῖ ve χατὰ πρώτην ἔφοδον αὐτὴν μαχίμου πλήϑους ἔρημον 
χαταλαβών, καὶ παρελϑὼν εἴσω πάντας ἡβηδὸν ἀναιρεῖ. μηδεμιᾶς 
τῶν Ῥωμαίων ἡλιχίας ἔλεον ποιουμένων μίσει τιρὸς τὸ ἔϑνος καὶ 
μνήμῃ τῆς χατὰ τὸν Κέστιον αὐτῶν παρανομίας. ἐμτείμτερησιν δὲ 

οὐ μόνον αὐτὴν τὴν πτόλιν, ἀλλὰ xci τὰς πέριξ κώμας πάσας τε 

χαὶ πολίχνας, ἃς μὲν παντελῶς ἐχλελειμμένας, ἔστιν δ᾽ ἃς αὐτὸς 

ἐξανδραττοδιζόμενος. 
2. Ὁ δ᾽ Ἰώσηπος ἣν τιρὸς ἀσφάλειαν εἵλετο “πτόλιν αὐτὸς ἐνέ- 

PAMLVRCLatHegesippus III 8 p. 1580. 
0 ἘΞ 

1 ἐξηρτύεται V — id. marg. 9 Ὁ 2 εἰσοφϑεὶσ PA — 3 uiv om. MVRC 
; ,£06 

4 ἄποϑεν PAMLVC σεπφώρεωσ, t00 i. ras. À σεπφωρησ P σεπφώρησ. 
s. m. 2 L sefforim (abl. Lat παρὰ — καλουμένην om. PALLat fort. recte 
iudice Destinone; cf. uita 395. 412 ἐπεὶ] ἐπεὶ, msi i. ras. maiore m. 2 L 

ἐνῇ P ἐν ἡ A ubi Lat; ἐν ἡ retinet Destinon, qui simul lacunam statuit 
5 roio δωμαίοισ V συμμίξαντεσ PA! συμμίξαντασ VR — 6 πρὸσ μάχην PA 

" χαταλίπεται PAL! δὲ PVRC 9 ἔχοι ALVRC πεπτώχοι] πεπτωχότα 
VRC 10 ze LVRC πιστεύσοιεν L 11 δὲ PVRC 12 δὲ] que Lat 
unde τε Niese δὴ Bekker τιβεριάδα, o. ex oec corr. L ut solet 14 ΠΓαδά- 
oov] γαδαρέων MVRC γαδαραίων 1, gadarensium Lat gadaram Heg Γαβάρων 
Gfroerer 15 αἴρει τε PRV'! αἱρεῖται À αἰρεῖ τὲ M αἰρεῖτο L! αἵρει τε V? 
χατὰ] καὶ χατὰ R 16 ἡβηδὸν P'VR 11 ἡλικίασ τῶν δωμαίων tr. A 
μίσει! μίσει τῶ MLV?C μίσει τὸ V* μίσει τε ed. pr. haud male 18 μνήμησ 
PA'R ἐμπίμπρησι M ἐμπιπρᾶσι VO ἐμπιμπρᾶσι Ἐν incendit Lat δὲ, ó ex 
ν corr. M δ᾽ LC 19 χώμας πάσας] VRCLat πάσασ πόλεισ PAM χώμασ 
πάσασ πόλεισ 1, uicos Heg 20 ἐχλελιμμένασ P et ut uid. A! ὁὲ LVRC 
αὐτοὶ ἐξανδραποδιζόμενοι VRC 221. marg. τ δὲ ΠΟ εἵλατο RV! 
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"hae δέους καταφυγών. oí δὲ ἀπὸ τῆς Τιβεριάδος οὐχ ἄν, 
μὴ σχιρὸς τὸ τιᾶν ἀπεγνώκει τὸν σπιόλεμον, τραπῆναί ποτὲ αὐτὸ 
ᾧοντο. καὶ χατὰ τοῦτό γε οὐ διημάρτανον αὐτοῦ τῆς γνώμης 
ἑώρα μὲν γάρ, τιοῖ ῥέψει τὰ Ἰουδαίων τέλους, καὶ μίαν αὐτῶν ἤδει 
σωτηρίαν, εἰ μεταβάλοιντο. αὐτὸς δὲ καίπερ συγγνωσθήσεσϑαι 
παρὰ Ῥωμαίοις προσδοχῶν, ὅμως τεϑνάναι μᾶλλον εἵλετο σπιολ- 
λάκις ἢ καταπροδοὺς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐμπιστευϑεῖσαν αὐτῷ 
στρατηγίαν ὑβρίσας εὐτυχεῖν παρ᾽ οἷς ττολεμήσων ἐπέμφϑη. γρά- : 

qeu οὖν τοῖς ἐν τέλει τῶν Ἱεροσολύμων διέγνω μετὰ ἀκριβείας 
τὰ πιράγματα, ὡς μήτ᾽ ἐπὶ μεῖζον ἐξάρας τὴν τῶν πολεμίων ἰσχὺν 

αὖϑις εἰς δειλίαν xaxíLouo μήτε ἐνδεέστερον ἀτιαγγείλας χἂν 
μετανοήσαντας ἴσως ϑρασύνοιεν, ἵνα τὲ ἢ σπονδὰς αἱρούμενοι 
ταχέως ἀντιγράψωσιν ἢ πολεμεῖν ἐγνωχότες πρὸς Ρωμαίους ἀξιό- 
μαχον αὐτῷ τιέμψωσι δύναμιν. ὁ μὲν οὖν ταῦτ᾽ ἐπιστείλας σπιέμττει 
διὰ τάχους inl Ἱεροσολύμων τοὺς τὰ γράμματα χομίζοντας. 

3. Οὐεσπασιανὸς δὲ ὡρμημένος ἐξαιρεῖν τὴν Ιωτατιάταν, τιέττυστο 
γὰρ εἰς αὐτὴν τιλείστους τῶν πολεμίων συμτιεφευγέναι καὶ ἄλλως 
ὁρμητήριον ἰσχυρὸν οὖσαν αὐτῶν, ττέμττει τιεζούς ve καὶ ἱχετεεῖς 
τοὺς προεξομαλιοῦντας τὴν 000v ὀρεινὴν ὑπάρχουσαν χαὶ πετρώδη, 
δύσβατον δὲ καὶ πεζοῖς, ἱππεῦσιν δ᾽ ἀμήχανον. οἱ μὲν οὖν τέσ- 
σαρσιν ἡμέραις ἐξειργάσαντο xol τιλατεῖαν ἤνοιξαν τῇ στρατιᾷ 
λεωφόρον" τῇ ztéuzy δ᾽ ὃ Ἰώσηπος, αὕτη δ᾽ ἣν ̓ Αρτεμισίου μηνὸς 
μία xal εἰκάς, φϑάνει παρελϑὼν εἰς τὴν Ἰωταπάταν ἐκ τῆς Τιβε- 

PAMLVRC LatHegesippus III 8 p. 186. 
1 δὲ] nam Latrecte ut uid. —c0]2miDestinon 2 τὸ πᾶν] ἅπαν VRC 

ποτε] ts PA — 4 moi] oi VRC ῥέψειε Hudson τὰ, ἃ i. ras. 2 litt. V — 

A!VC! ὅ μεταβάλλοιντο VO καίπερ] quamuis adhuc Lat 0 εἵλετο, e ante τ 
iras. V εἵλατο R 8 παρ᾽ καὶ naQ PA παρ᾽ -- ἐπέμφϑη] a quibus fuerat 
missus Lat . γράφειν, yoc S. 9 uev M. 10 oc] om. PA! μήτε AVRC 
μεῖζον] τὸ μεῖζον LVRC 11 εἰσ δειλίαν αὖϑισ tr. P κακίζοιτο] κομίζοιτο C 

ἐνδεσέστερον A! 12 μετανοήσανεῦσ L ϑρασύνειεν Ὁ τε ἢ om. R 
13 ἀξιόμαχον πρὸσ δωμαίουσ πέμψωσιν αὐτῶ δύναμιν tr. VRO 14 ταῦτα 
VRC 15 τὰ s. ἃ 16 δὲ] δ᾽ M, om. Lat ὡρμημένος] ὥρμενοσ VRO 
τὴν Ἰωταπάταν] τὴν ἰωτάπαταν (v suppl m. 2 L) AL τὰ ἐἰωτάπατα MVRO 
iofapatam LatHeg τὴν Ἰωταπάτην Dindorf; cf. Steph. Byz. s. Ἰωτάπατα 
πέπειστο VR 19 rov; om. VR. 20 δὲ] τε MVRC δὲ VRC τέσαρσιν A 

21 ἀνέῳξαν postulat L. Dindorf 22 δὲ ὁ VRC ὁὲ ἦν VRO ἀρτεμησίου 
PAV! mai Lat 23 μία καὶ εἰχάς] εἰχοστὴ (sixootl V) πρώτη (πρώτηι, ὦ ex 
o corr. V) VRC Artemisii 21. dies est 8. Iunii (VI id. Iun.) anni Iuliani 67 

p. Chr. παρελθεῖν C Ἰωταπάταν] PA!L? ἐωτάπαταν ex corr. A ἐωταπάτα 
M ἰωταπάτων L ἰωτάπατα ((- V) VRC iotapata (acc.) Lat Ἰωταπάτην Dindorf 
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ριάδος xoi πεπτωχότα τοῖς Ἰουδαίοις ἐγείρει τὰ φρονήματα. Οὐε- 
σπασιανῷ δέ τις εὐαγγελίζεται τὴν μετάβασιν τοῦ ἀνδρὸς αὐτό- 
μολος xci κατήπτειγεν iz τὴν πόλιν ὡς μετ᾽ ἐκείνης αἱρήσοντα 
πᾶσαν Ἰουδαίαν, εἰ λάβοι τὸν Ἰώσηττον ὑττοχείριον. ὃ δ᾽ ἁρπάσας 
ὥσπερ μέγιστον εὐτύχημα τὴν ἀγγελίαν, xci στρονοίᾳ ϑεοῦ τὸν 
συνετώτατον εἶναι δοχοῦντα τῶν πολεμίων οἰόμενος εἰς εἱρχτὴν 
αὐθαίρετον πιαρελϑεῖν, εὐθέως μὲν σὺν χιλίοις ἱπττεῦσιν πέμτστει 
Πλάκιδον καὶ δεχαδάρχην -4igovvtov, ἄνδρα τῶν ἐπισήμων κατὰ 
χεῖρα καὶ σύνεσιν, ττερικατασχεῖν κελεύσας τὴν πόλιν, ὡς μὴ λάϑοι 

διαδρὰς ὃ Ἰώσηττος. 

4. Αὐτὸς δὲ μετὰ μίαν ἡμέραν ἀναλαβὼν πᾶσαν τὴν δύνα- 
μιν εἵχτετο xol μέχρι δείλης δδεύσας πρὸς τὴν Ἰωταπάταν ἀφι- 
χνεῖται. ἀναλαβὼν δὲ τὴν στρατιὰν εἰς τὸ προσάρχτιον αὐτῆς 
μέρος ἕν τινε λόφῳ στρατοπεδεύεται διέχοντι σταδίους ἑπτὰ 
τῆς πόλεως, πειρώμενος ὡς μᾶλιστα τοῖς πολεμίοις εὐσύνοπτος 

εἶναι τιρὸς ἔχπιληξιν' ἢ καὶ παραχρῆμα τοσαύτη τοὺς Ἰουδαίους 
χατέσχεν, ὡς μηδένα τοῦ τείχους τολμῆσαι προελϑεῖν. Ῥωμαῖοι 

δ᾽ εὐθὺς μὲν ἀπώχνησαν τιροσβαλεῖν δι᾿ ὅλης ὠὡδευχότες ἡμέρας, 

διπλῇ δὲ τῇ φάλαγγι κυχλοῦνται τὴν πόλιν xol τρίτην ἔξω- 
ϑὲν περιιστᾶσιν τὴν ἵσυττον, πάσας ἀποφράσσοντες αὐτοῖς τὰς 
ἐξόδους. τοῦτ᾽ ἐν ἀττογνώσει σωτηρίας τταρώξυνε τοὺς Ἰουδαίους 

πρὸς τόλμαν" οὐδὲν γὰρ ἀνάγχης àv πολέμῳ μαχιμώτερον. 

PAMLVRCLat Hegesippus ΠῚ 9 p. 187. 
1 πεπτωκότα, τὰ supp. m. 2 L ἐγείρεη ἀνίστησι VRO | erigit 

Lat erexit Heg i. marg. τὰ € 2 τὴν μετάβασιν om. R 3 αἱρήσοντα] 
PALV!CLat αἰρήσων (at- V) MRV? 4 λάβοιτο PAM δὲ VROC 

ον I ; 
5 μέγιστε (s finale deletum) C «-«αγγελίαν, eras. εὖ L προνοίᾳ] προ- 

νοιαν C? tov] τῶν C! 6 εἰρχτὴν PVC 1 αὐϑαίρετον εἱρχτὴν 
tr. VRC uiv om. MVRC σὺν] οὖν συν PA χιλίουσ V 8 δε- 

» αἱ 
χάρχην L Αἰβούτιον] εὐβούτιον PAM εὐβούϑιον 1, ἐβούτιον RC εβούτιον, 
αἱ s. m. 3 V ebutium Lat 12 ἰωτάπαταν ex corr. A ἐωτάπατα MVRO To- 
ταπάτην Dindorf 18 εἰς] expunxit ut uid. man. 1 L, om. Hauerkamp, nec sanum 
uid. 14 ἔν] πρόσ VRC 15 πειρώμενος — 11 ὡς] consulto enim quam 
maaüne conspici ab hostibus adfectabat, ut uisu attoniti turbarentur. quod 

etiam factum est, eosque tantus continuo stupor inuasit, ut Lat — 16 ἢ] 7; V 
11 χατέσχε»] κατέσχεν καταπληξισ PA et ut uid. Lat probante Destinone, qui 

u. 16 ἢ eicit 18 δὲ LVRC  óósvxovseo PA'L! 19 διπλῇ δὲ] ob eandem 
causam duplici Lat sequenti die duplici Heg χυχλοῦται Δ τρίτον L! 
20 πάσας] PAMLCLat πᾶσαν VR 21 τοῦτ᾽ tov γε VR τοῦτό ye C sed ea 
res Lat παρώξυναι R. παρόξυναι ex παρωξύναι corr. V 22 μαχιμώτερον) 
ἀλκιμώτερον Naber cl. 8 209 
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5. Γενομένης δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν προσβολῆς τὸ μὲν πιρῶτον lov- 

δαῖοι χατὰ χώραν μένοντες ἀντεῖχον ἀντιχρὺ τῶν Ῥωμαίων ἐστρα- 

τοχεδευχότες πρὸ τοῦ τείχους" ὡς δὲ Οὐεσπασιανὸς τούτοις μὲν 

τοὺς τοξότας xoi σφενδονήτας xai zv τὸ τῶν ἑκηβόλων πιλῆϑος 
ἐπειστήσας ἐπέτρεψεν βάλλειν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ττεζῶν εἰς τὸ 
πρόσαντες ἀνώϑει xa9' ὃ τὸ τεῖχος ἢν εὐάλωτον, δείσας ὃ Ἰώση- 

σος στιερὶ τῇ τιόλει τιροπηδᾷ xal σὺν αὐτῷ πᾶν τὸ τῶν Ἰουδαίων 
σιλῆϑος. συμπεσόντες δὲ τοῖς Ῥωμαίοις ἀϑρόοι τοῦ μὲν τείχους 

ἀνέστειλαν αὐτούς, τιολλὰ δ᾽ ἐπεδείχνυντο χειρῶν ἔργα καὶ τόλμης. 

οὐκ ἔλασσόν γε μὴν ὧν ἔδρων ἀντέπασχον" ὅσον γὰρ αὐτοὺς )) 
τῆς σωτηρίας ἀπόγνωσις, τοσοῦτο τοὺς Ῥωμαίους αἰδὼς παρε- 
χρότει, καὶ τοὺς μὲν ἐμτιειρία uev! ἀλκῆς, τοὺς δὲ ϑράσος GALE 

τῷ ϑυμῷ στρατηγουμένους. σπταραταξάμενοι δὲ δι᾿ ὅλης ἡμέρας 
γυχτὶ διαλύονται, τρώσαντες μὲν σπιλείστους Ῥωμαίων, δεχατρεῖς δ᾽ 
ἀνελόντες" αὐτῶν δ᾽ ἔπεσον uiv δεκαεπιτά, τραυματίαι δ᾽ ἐγένοντο 

ξδξαχόσιοι. 
6. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν προσβάλλουσι τοῖς Ῥωμαίοις ἐπεξ- 

ελϑέντες καὶ πολὺ καρτερώτερον ἀντιπαρετάξαντο, ϑαρραλεώτεροι 
μὲν ἐκ τοῦ παρὰ λόγον ἀντισχεῖν τῇ προτέρᾳ γεγενημένοι, χρώ- 
μένοι δὲ xal τοῖς Ῥωμαίοις μαχιμωτέροις" ὑπὸ γὰρ αἰδοῦς εἰς 
ὀργὴν ἐξεχαίοντο τὸ μὴ ταχέως νιχᾶν ἧτταν ἡγούμενοι. χαὶ μέχρι 
«éumvQc ἡμέρας προσβολαὶ μὲν ἐγίνοντο τῶν Ῥωμαίων ἀδιά- 
AewvtOL, ἐκδρομαὶ δὲ τῶν Ἰωταπατηνῶν καὶ τειχομαχίαι καρτερώ- 
τεραι, xal οὔτε Ἰουδαῖοι τὴν τῶν πολεμίων ἰσχὺν χατωρρώδουν 

οὔτε Ῥωμαῖοι πρὸς τὸ τῆς ττόλεως δυσάλωτον ἀπέκχαμνον. 

PAMLVRCLatHegesippus III 9 p. 181. 
2 ἀντιχρυστ,' ἐξεστρατοπεδευκότεσ ΒΟ ἐστρατοπεδευχότων (siue ἐξεστρ.) 

uertit Lat 5 ἐπέτρεψεν] ἐχέλευσε ΕΟ 6 ἀνωϑεῖ Niese χαϑ' δ] 
unde Lat τοῦ τείχουσ VRC ὃ om. RC 1 τὴν πόλιν Ὁ προπηδᾶ . V 
8499000. R? 9 δὲ VRC ἐπεδείχνυτο Ὁ 10 ἔλασσων A! ἐλάσσω MVRO fort. 
recte 11] τοσούτω PAML τοσούτον Ὸ 12 μετὰ τοὺς--18ὃ στρατηγου- 
μένους] illos autem duce iracundia ferocitas armabat Lat OnAGS tI 

(ὦ ex ὃ et ε ex o corr. n. 2 L 18 στρατηγούμενοσ Οἱ 14 τρισκαίδεκα 
MVRC δὲ ΜΥΕΟ 15 ἀνελόντες] &vógao ἀνελόντεσ AML ἀνελόντεσ ἀνδρασ 

VRC δὲ PVRC μὲν om. M δεχαεπτά) δέκα ἑπτὰ L!O δέχα καὶ 
ἑπτὰ VR τραματίαι Α δὲ VR 17 ó VR ὑστεραίᾳ] ὑστεραία 
ἡμέρα PAL ἐπεξελθόντες] ἐπεξεϑόντεσ A ἐπεξῆλθόν τε Destinon 18 zai 
om. RC χαρτερώρον C! ἀντεπαρετάξαντο PR ἀντεπαρατάξαντο 
LVC! ϑαρραλαιώτεροι P ϑαραλεώτεροι C! 19 μὲν om. VR τῇ προ- 
τεραίᾳ Niese 22 τῶν om. P ἀδιάληπτοι Ρ 23 δὲ s. V καρτερότεραι P 
χαρτεραί VRC χαρτερώταται Destinon 24 χατορρώδουν PA! — 25 δυσάλωι- 
vtov V! i. marg. € V «9 € 
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7. Ἔστιν δ᾽ Ἰωταπάτα πλὴν ὀλίγου πᾶσα κρημνός, ἐκ μὲν τῶν 
ἄλλων μερῶν πάντοϑεν φάραγξιν ἀττείροις ἀπότομος, ὡς τῶν χατι- 

δεῖν πειρωμένων τὰς ὄψεις προεξασϑενεῖν τοῦ βάϑους, ἀπὸ βορέου 
δὲ προσιτὴ μόνον, xaO! ὃ λήγοντι τῷ ὄρει τιλαγίῳ τεροσέχτισται. 
χαὶ τοῦτο δ᾽ ὃ Ἰώσηπος ἐμπεριειλήφει τειχίζων τὴν πόλιν, ὡς 
ἀχατάληπτον εἶναι πολεμίοις τὴν ὑπὲρ αὐτῆς ἀχρώρειαν. κυκλόϑεν 
δ᾽ ἄλλοις ὄρεσιν καλυπτομένη, πρὶν «Σἰσαφίκοιτό τις εἰς αὐτήν, 
παντελῶς ἀόρατος ἢν. εἶχε μὲν οὖν οὕτως ὀχυρότητος Ἰωτατπτάτη 

8. erus ΕΒ δὲ vj ve φύσει τοῦ χωρίου xal ταῖς τόλμαις 

τῶν Ἰουδαίων ἀντιφιλονεικῶν ἔγνω καρτερώτερον ἅπτεσϑαι τῆς 
πολιορκίας, καὶ προσχαλεσάμεγος τοὺς ὑπ᾿ αὐτὸν ἡγεμόνας àfov- 
λεύετο περὶ τῆς προσβολῆς. δόξαν δὲ χῶσαι τὸ προσιτὸν τοῦ 
τείχους ἐπὶ συγχομιδὴν ὕλης ἐχττέμττει πᾶν τὸ στράτευμα, χαὶ 
χκοττέντων τῶν περὶ τὴν πόλιν ὀρῶν συναλισϑείσης τε ἅμα τοῖς 
ξύλοις ἀπείρου χερμάδος, οἱ μὲν πρὸς ἀλεωρὰν τῶν ὕπερϑεν ἄφιε- 
μένων βελῶν γέρρα διατείναντες ὑπὲρ χαραχωμάτων ἔχουν ὑπ 
αὐτοῖς οὐδὲν ἢ μιχρὰ βλαπτόμενοι ταῖς ἀτεὸ τοῦ τείχους βολαῖς" 
οἱ δὲ τοὺς πλησίον ὄχϑους ἀνασπῶντες γῆν αὐτοῖς ἀδιαλείπτως 
ἔφερον, χαὶ τριχῆ διῃρημένων ἀργὸς ἣν οὐδείς. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι 
χυέτρας τε μεγάλας ἀπὸ τῶν τειχῶν τοῖς σχεπαάσμασιν αὐτῶν ἔτι- 

ηφίεσαν καὶ πτᾶν εἶδος βελῶν" ἦν δὲ xal μὴ δεικνουμένων σεολὺς ὃ 

woqog χαὶ φοβερὸς ἐμπόδιον τοῖς ἐῤγαξομένοις. 

PAMLVROLatHegesippus ΠῚ 9 p. 188. 

1 δὲ AMVRC ἐὠωτάπατα AM ἰωταπάτη LVR iotapata Lat ὀλίγων C 

πᾶσα] πᾶσα ἣ (ἢ V) VR χρημνοῖσ C 2 φάραγξε ΣΕ P πόλον σ 
ὡς τῶν] αὐτῶν C 3 βορέου, og ex «g corr. uid. A 4 προσιτὴ] προσ- 
qt; M x«9' ὃ λήγοντ MRCLatHeg xat! (ex xa9^ corr. PA) ὀλίγον τι 
PAL! χαϑ᾽ 0 λῆγον τί L? χαϑόλίγον v V πλαγίωσ ML fort. recte, nisi πλαγία 

mauis προσέχτισται] προσεχτείνεται ALM DOG CENE LUL P aedificata est Lat 
παρεχτείνεται Destinon 5 xol] κατὰ Lt tovto] vov C δὲ VR ἐώσι- 

ποσ Ο' ἐνπεριειλήφει Α ἐχπεριειλήφει V τειχίζων om. L! θ. χύχλω- 
9e» PMC χύχλοϑεν A 1 δὲ VRC πρὶν] πρὶν δ᾽ L εἰς om. 

MVRC 8 οὖν om. VRC 10 pua C χαρτερῶσ VRC acriter 
Lat 11 ὑφ᾽ ξαυτὸν 1, 12 προσιτὸν] ἀπρόσιτον MVRC facilis — ac- 
cessui Lat 15 ἀλεώραν PAMVR ἀλεῶραν V, i. marg. m. 2 σχέπην L 
16 γέρρα] scutisque minoribus siue ancilibus Lat διατείνοντεσ AL χαρα- 
χωμάτων] τῶν χαραχωμάτων L ἔχουν] ἐχώρουν, i. marg. m. 2 ἔχουν V 
ἐχώννυον Hauerkamp ex Bod. et L. B. 18 τοὺς] τοῦ ἢ 19 ἔφερον] προσ- 
ἔφερον VRO fort. recte 20 σχεπασμασι»] σκιάσμασιν 1, σχέπασιν VR./— ἐπ- 
e i. : MB 
ηφίεσαν V — 21 zv — 22 ἐργαζομένοις] quae licet minime penetrarent, magnus 
tamen crepitus et horribile impedimentum erant operantibus Lat πολὺς] πολὺσ 
ὧν (ov suppl. m. 2 L) LVRC 22 ψόφοσ, q ex τ aut wy corr. m. 2 A 
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9. Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐν κύχλῳ τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐτιι- 
στήσας, τὰ πάντα δ᾽ ἣν ἑχατὸν ἕξήχοντα ὄργανα, βάλλειν ἐχέ- 
λευσεν τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους. ὁμοῦ δὲ οἵ τε καταπέλται τὰς 

λόγχας ἀνερροίζουν xai ταλαντιαῖοι λίϑοι μέγεϑος ἐκ τῶν πετρο- 

βόλων ἐβάλλοντο τιῦρ τε καὶ τιλῆϑος ἀϑρύόων οἰστῶν, ἅττερ ov 
μόνον τὸ τεῖχος ἀνετείβατον τοῖς Ἰουδαίοις ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ 

τὴν ἐντὸς ὕσης ἐφιχνεῖτο χώρας" xol γὰρ xol τὸ τῶν ᾿4ράβων 
τοξοτῶν τιλῆϑος ἀκοντισταί τε καὶ σφενδονῆται πάντες ἅμα τοῖς 

μηχανήμασιν ἔβαλλον. οὐ μὴν εἰργόμενοι τῆς χαϑύπερϑεν ἀμύνης 
ἠρέμουν" ἐχτρέχοντες γὰρ λῃστριχώτερον χατὰ λόχους ττεριέσττων 
v& τῶν ἐργαζομένων τὰς σχέπας xol τοὺς γυμνουμένους ἔπαιον, 

xal xaO ὃ παρείχοιεν ἐχεῖνοι διερρίπτουν ve τὸ χῶμα xol τὰ 
χαραχώματα σὺν τοῖς γέρροις ἐνετείμτερασαν, μέχρι συνεὶς Οὐεσπα- 
σιανὸς τὴν διαίρεσιν τῶν ἔργων αἰτίαν εἶναι τῆς βλάβης, τὰ γὰρ 
διαστήματα τοῖς Ἰουδαίοις τιροσβολῆς παρεῖχεν τόπον, évoi τὰ 
σχεπάσματα, καὶ συναφϑείσης ἅμα αὐτοῖς τῆς δυνάμεως ἀνεέρχϑη- 

σαν αἱ τῶν Ἰουδαίων παραδύσεις. 
10. ᾿Εγειρομένου δὲ τοῦ χώματος ἤδη xoi ταῖς ἐπάλξεσιν ὅσον 

οὔπω πλησιάζοντος δεινὸν ὃ Ἰώσητσιος νομίσας, εἶ μηδὲν ἀντιμη- 
χανήσαιτο τῇ πόλει σωτήριον, συναϑροίζει τέχτονας xal τὸ τεῖχος 
ἐχέλευσεν ὑψοῦν. τῶν δ᾽ ἀδύνατον εἶναι φαμένων οἰχοδομεῖν 
τοσούτοις βέλεσι βαλλομένους, σχκέττην αὐτοῖς ἐτεινοεῖ τοιάνδε" δρυ- 

PAMLVRC Lat Exc. Poliorcet. 

2 δὲ VRC 8 ἐπὶ ἀπὸ VR δ᾽ ΜΙ, ce om. VR. 4 ἀνερρίζουν P!A et 

ex corr. L ἐνερροίζουν M μέγεϑος] incip. excerpta poliorcetica cod. Paris. 

suppl. gr. 607 — 5 «990ov L'!Exc ἀϑρόων, ὦ in o corr. deinde m. 3 c resti- 
tutum V óiovov P οἰστῶν Α ἅπερ οὐ μόνον] ἀπαιρούμενον (αι i. ras. 
3—4 litt.) V ἁἀπαιωρούμενον R. ἀπαιωρουμένων O ἀπερουμενον Exc 7 τὴν] 
τῆσ ML'!R et ex corr. V voió V! ὅσης] οὐσησ MVR ἀφικνεῖτο L! χώραν 
Exc χαὶ γὰρ — 9 μηχανήμασιν] arabum enim sagittariorum manus et iacu- 
latores itemque funditores omnes et machinae Lat — zoi(ante τὸ) om. VRCExc 
8 τε om. Exc σφενδονῖται P!A σφενδονηταὶ (ri. ras. V) L'VRC 9 gyo- 
μενοι] iudaei prohibiti Lat τῆς] τοῖσ LVRC! ταῖσ Exc ἀμύναισ Exc 

eux 

10 περιέπων R.— 11 γυμνωμένουσ Ο' Zuowov V! 12z«90it£v V &x- £&vov V 0 γυμνωὼμ 0 
διερρίπτουν τε] Exc διερριπτοῦντο PAML διερρίπτουν VRC 13 γέρροις] Zo- 
yos Exc ἐνεπίπρασαν O! 14 ἔργων, pg ex y corr. L.— 15 παρέχειν Exc 
haud male τοπαν Exe ívot-., eras. ut uid. c RC τὰ σχεπάσματα] 
PAMLExe τὰσ σχέπασ VRO [10 ἅμα om. Exc αὐταῖσ V ἀνείρ[ϑησαν 1,1 
11 παραλυσεισ Exc παρεισδύσεις Destinon 18 i. marg. ΞΥ͂ iy O 19 οὕπω 
οὕτω 1, ὃ om. VRC νομήσασ V 21 ἐχέλευεν Ὁ, ὑψου Exc δὲ VRC 
22 βαλλόμενοσ O δρυφαχτοὺσ L 
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φάχτους πήξασϑαι xeAsógag ἐμπετάσαι ve βύρσας νεοδορους βοῶν, 
ὡς ἀναδέχοιντο μὲν τοὺς ἀττὸ τῶν πεετροβόλων λέϑους xoAzovusvat, 
περιολισϑάνοι δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν xal τὰ λοιπὰ βέλη καὶ τὸ zig. ὑπὸ 
τῆς ἰχμάδος εἴργοιτο, τιροανίστησιν τῶν τεχτόνων. ὑφ᾽ οἷς Goqa- 
λῶς ἐργαζόμενοι δι᾿ ἡμέρας ve xol νυχτὸς τὸ τεῖχος ἤγειραν εἰς 

εἴχοσι πήχεις τὸ ὕψος, καὶ συχνοὺς μὲν πύργους ἐνῳχοδόμησαν 
αὐτῷ, χαρτερὰν δὲ ἔπαλξιν ἐφηρμόσαντο. τοῦτο τοῖς Ῥωμαίοις 
ἤδη τῆς 7τόλεως ἐντὸς οἰομένοις εἶναι στολλὴν ἐττοίησεν ἀϑυμίαν, 

χαὶ πρός τε τὴν ἐπίνοιαν τοῦ Ἰωσήπου xol τὸ παράστημα τῶν 
ἐπὶ τῆς πόλεως χατεττλάγησαν. 

11. Οὐεσπασιανὸς δὲ xai πιρὸς τὸ πανοῦργον τοῦ στρατηγή- 
ματος xal πρὸς τὰς τόλμας τταρωξύνετο τῶν Ἰωτατιατηνῶν᾽" σιάλιν 
γὰρ ἀναϑαρσήσαντες ixi τῷ τειχισμῷ τοῖς Ῥωμαίοις ἐπεξέϑεον, 

xci x«9^ ἡμέραν ἐγίνοντο συμτιλοχαὶ κατὰ λόχους ἐπίνοιά τε 
λῃστριχὴ πᾶσα xcl τῶν τιροστυχόντων ἁρτιαγαὶ χαὶ τῶν ἄλλων 
ἔργων συυρτιολήσεις, ἕως Οὐεσπασιανὸς ἀνατταύσας τὴν στρατιὰν 

μάχης διέγνω τιροσκαϑεζόμενος στιάνει τῶν ἐπιτηδείων αἱρεῖν τὴν 
σιόλιν" ἢ γὰρ ἀναγχαζομένους ταῖς ἀπορίαις ἱχετεύσειν αὐτὸν ἢ 
μέχρι “τ-αντὸς ἀπαυϑαδισαμένους διαφϑαρήσεσϑαι λιμῷ. πολύ τε 

ὅᾷοσιν αὐτοῖς ἠξίου χρήσεσϑαι κατὰ τὴν μάχην, el διαλιχεὼν αὖϑις 

PAMLVRCLatHegesippus III 10 p. 188. Exc. Poliorcet. 
1 πήξασϑαι corr. ex πήξαντι V. ἐχπετάσαι M. εἐνπετασαι Exc βύρσαισ 

VRC γεοδόρους βοῶν] βοῶν νεοδέρουσ i. ras. litteris et pressis et abbre- 
uiatis scriptum man. 2; unum f antiquae manus est L »£00090vc] v£0- 

δέρουσ PA νεοδόροισ VROC, om. L'ExcLat — 2 ἀναδέχοιντο] ἂν ἀναδέχοιντο L 
ἂν δέχοιντο VRCExc fort. recte 3 περιολισϑαίνοι V δ᾽ Exc — xoi om. 
AMLVRCExeLat 4 εἵργοιτο AL? ἵργοιτο Exc languesceret Lat προανίστη- 
σιν — oic] hisque ante fabros oppositis illi Lat $9] ἐφ᾽ VRC οἷς] 
5c P ἀσφαλῶς om. Lat 5 ἀνήγειραν V 6 ἀνοχοδόμησαν P dvoxo- 
δόμησαν AL ἐνοιχοδόμησαν R! — 7 δὲ] τε VROExc ἐφηρμώσαντο PA 
8 οἰομένοισ, c 8. ÀA οἰομένουσ L!R.— ἐνεποίησεν Destinon 9 ἀπόνοιαν L! 

LA ; 
12 iorezevov C πάλιν] πάλαι VRO 13 ἀναϑαρρήσαντεσ CExc 

14 ἐγείνοντο Exc χατὰ] xal χατὰ LVRC 16 ἔργων om. Lat ἀναπαύ- 
σασϑαι PAL στρατειαν Exc 17 διέγνω] διέγνω - xai (καὶ suppl. 
eras. uid. c) A διέγνω — τὴν πόλιν] ἔνδεια τῶν ἐπιτηδείων αἰρειν («d ex 
αἱ corr.) eyrvo Exc αἱρεῖν] ἀναιρεῖν PAL! 18 ἡπαραναγκχαζομενοσ 
Exc ταῖς ἀπορίαις] PALExe τῶν ἀναγκαίων ἀπορία MV ἀπορία τῶν ἀναγ- 
καίων RO inopia cibi Lat ἱκετεύειν PAMVRCExe .supplicaturos Lat 

αὐτὸν] τὸν Exc 19 ἐπαυϑαδισαμένουσ (vo i. ras. R) RC ἀπαυϑαδιασαμέ- 
vovo V δἮιαφϑαρήσεσϑαι, ἡ i. ras. V consumendos Lat 20 ραῶσι Exc 
αὐτὸσ VR χρήσασϑαι PALExe χρήσεσϑαι λιμῶ (uuo. deletum) C 
διαλειπὼν PAC?Exc 
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ἐχτετρυχωμένοις ἐπιπέσοι. φρουρεῖν δὴ στάσας αὐτῶν ἐχέλευσεν 
τὰς ἐξόδους. 

12. Toig δὲ σίτου μὲν τιλῆϑος ἣν ἔνδον xai τῶν ἄλλων πλὴν 
ἁλὸς ἁπάντων, ἔνδεια δὲ ὕδατος ὡς ἂν ττηγῆς μὲν οὐκ οὔσης κατὰ 

τὴν τιόλιν, τῷ δ᾽ ὀμβρίῳ διαρκουμένων τῶν ἐν αὐτῇ σπάνιον δ᾽ 
εἴ ztove τὸ κλίμα ϑέρους ὕεται. καὶ χατὰ ταύτην τὴν ὥραν στολιορ- 
χουμένων ἀϑυμία δεινὴ τιρὸς τὴν τοῦ δίψους ἐτιίνοιαν ἣν, ἀσχαλ- 

λόντων $05 ὡς καϑάτπταν ἐπιλελοιτειότος ὕδατος" ὃ γὰρ ᾿Ιώσητιος 

τῆν τὲ τιόλιν ὁρῶν τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων εὔπορον καὶ τὰ φρονή- 
ματα γενναῖα τῶν ἀνδρῶν, βουλόμενός τε πιαρ᾽ ἐλπίδα τοῖς Ῥω- 
μαίοις ἐχτεῖναι τὴν τιολιορκέαν, μέτρῳ τὸ ποτὸν αὐτοῖς διένειμεν 
εὐθέως. οἱ δὲ τὸ ταμιεύεσϑαι χαλετεώτερον ἐνδείας ὑπελάμβανον, 

χαὶ τὸ μὴ αὐτεξούσιον αὐτῶν τιλέον ἐχίνει τὴν ὕρεξιν, xai καϑάτπτερ 
εἰς ἔσχατον ἤδη δίψους τιροήχοντες ἀπέκαμνον. διαχείμενοι δὲ 
οὕτως οὐχ ἐλάνϑανον τοὺς Ῥωμαίους" ἀπὸ γὰρ τοῦ χατάντους 

ἑώρων αὐτοὺς ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἐφ᾽ ἕνα συρρέοντας τότπτον xai 

μετρουμένους τὸ ὕδωρ, ἐφ᾽ ὃν καὶ τοῖς ὀξυβελέσιν ἐξιχνούμενοι 
χεολλοὺς ἀνήρουν. 

13. Καὶ Οὐεσπασιανὸς μὲν οὐχ εἰς μακρὰν τῶν ἐχδοχείων 

PAMLVRCLatHegesippus ΠῚ 10 p. 188. Exc. Poliorcet. 

1 ἐχτετρυχομένοισ R ἐχτετρυμμενοισ Exc, unde ἐχτετρυμένοις Niese 

δὴ] δὲ MYRC δὲ δεῖ L itaque Lat πάσας] ἦσαν VR αὐτῶν om. C 
3 ἦν πλῆϑοσ tr. VRCExc πλὴν ἁλὸς] om. Heg ἅλις cod. Voss. apud 
Hudsonum 4 ἁλὸς] ex ἀλλοσ corr. V «220; Exc δ᾽ 1, ὅ τῷ] τῶν 
PA! ὁὲ VRC ὀμβρίων PA! τῶν] τῶ, δὲ MVRC δ᾽ εἴ] og 
Exc 6 τὸ χλίμα] illo tractu Lat τὸ χλίμα τοῦτο ex cod. Voss. Hudson 

τὸ] τι L V-era, C veve Exc χαὶ --- 8 ὕδατος] quo tempore obsessi etiam 
hoc uehementius adficiebantur, quod arcendae siti fuerat excogitatum ac uelut 

omnis aqua iam defecisset, aegre ferebant Lat χατὰ ταύτην] χαταυτὴν Exc 
7 ἀσχαλλόντων ἤδη ὡς] ἠσχαλλόν (ἤσχαλον V) τε (τ᾿ L!) oc ἤδη MLVRC 

0 

ησχαλλεντεωσηδὴ (s post 4 deletum man. 1) Exc 8 ἐπιλελοιπότοσ χαϑάπαν 
tr VRC ὕδατος] vov ὕδατοσ Exc ὑδατοσ Oc ἂν πηγῆς uiv ovx οὔσησ 
κατα "--τὴν πόλιν C cf. u. 4 9 ἐπιτηδείων] ἐπιτηδείων ze € τὰ 

αι 
om. M 10 γενναία ῬΑ γεννέα Ὁ παρ᾽ ἐλπίδα τοῖς Ῥωμαίοις] PAMLExc 
δωμαίοισ παρ᾽ ἐλπίδα (ἐλπίδασ C!) VRC 11 ἐχτεῖναι τὴν πολιορκία») τὴν 
πολιορχίαν ἔσεσϑαι Exc τὸ ποτὸν] τόπον Exc αὐτοῖσ ex αὐτουσ corr. R 
διένειμεν εὐϑέως] διένεμεν MVRCExc διένεμεν εὐθέωσ Li iam tunc — ministrabat 

Lat 12 yaàe -πώτερον ἃ 18 αὐτεξούσιον] αὐτεξούσι C! — éxlvei] ἐχείνη V! 
ἐν 

ἔχει O 14 ἐσχάτην L! ἀπέχ -αἀμνον A ἀπέχαμον Exc δ᾽ Exc. — 16 ἑώρων, 
ὧν €X o--.corr. V éogovr Exc ὑπὲρ] MVROExc ἐπὶ PAL trans Lat 
17 ὃν] ὧν Exc 19 μὲν] δὲ PAL quidem Lat — 2xóoy(ov RExc et ut uid. V! 
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χενωϑέντων ἤλπιζεν ὑτιὸ τῆς ἀνάγκης αὐτῷ παραδοϑήσεσϑαι τὴν 
πόλιν" ὃ δὲ Ἰώσηπος χλάσαι τὴν ἐλπίδα ταύτην αὐτῷ προαιρού- 
μενος ἐμβρέξαι κελεύει πλείστους τὰ ἱμάτια xai χαταχρεμάσαι 
περὶ τὰς ἑἐπτάλξεις, ὥστε περιρρεῖσϑαι πᾶν ἐξαπίνης τὸ τεῖχος. 

πρὸς τοῦτ᾽ ἀϑυμία τῶν Ῥωμαίων καὶ κατάπληξις 5v ϑεασαμένων 
εἰς χλεύην τοσοῦτον πταραναλίσχκοντας ὕδατος ovg οὐδὲ στοτὸν ἔχειν 
ὑπελάμβανον, ὥστε χαὶ τὸν στρατηγὸν ἀττογνόντα τὴν δι᾽ ἐνδείας 
ἅλωσιν τρέπεσϑαι πάλιν πρὸς ὅπλα καὶ βίαν. ὃ δὴ τοῖς Ἰου- 
δαίοις δι᾽ ἐπιϑυμίας ἣν" ἀπεγνωχότες γὰρ ἑαυτοὺς xal τὴν πόλιν 
πρὸ λιμοῦ χαὶ δίψης τὸν ἐν πολέμῳ ϑάνατον ὑροῦντο. 

14. Ὁ μέντοι γε ᾿Ιώσητιος πρὸς τῷδε τῷ στρατηγήματι xci 
ἕτερον ἐπενόησεν εἰς τιεριουσίαν αὐτῷ" διά τινος χαράδρας δυσ- 
βάτου καὶ διὰ τοῦϑ᾽ ὑπὸ τῶν φυλάχων ἀμελουμένης κατὰ τὰ πρὸς 
δύσιν μέρη τῆς φάραγγος ἐχττέμττων τινὰς γράμματά ve πρὸς οὺς 
ἠβούλετο τῶν ἔξω Ἰουδαίων διεττέμιψατο xai za«g' αὐτῶν iÀdu- 
βανεν, τταντός v& ἐπιτηδείου τῶν ἀνὰ τὴν πόλιν ἐπιλελοιττότων 
εὐπόρησεν, ἕρπειν τὰ πολλὰ παρὰ τὰς φυλαχὰς κελεύσας τοῖς 
ἐξιοῦσιν xal τὰ νῶτα καλύπτειν νάχεσιν, ὡς εἶ xol χατίδοι τις 

αὐτοὺς νύχτωρ, φαντασίαν :“ταρέχοιεν χυνῶν, μέχρι συναισϑόμεγοι 
τὴν ἐχιίνοιαν οἵ φρουροὶ περιίσχουσιν τὴν χαράδραν. 

15. Καὶ τόϑ᾽ ὁ Ἰώσηπος μὲν τὴν τιόλιν οὐχ εἰς μαχρὰν δρῶν 
ἀνθέξειν, ἐν ἀτιόρῳ δὲ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν εἰ μένοι, δρασμὸν 

PAMLVRCLatHegesippus III 10 p. 189 Exc. Poliorcet. Suidas s. πρὸ 
λιμοῦ, vazoc. 

2 δὲ Ἰώσηπος] δ᾽ Ἰσωσῆπροσ Exc χλάσαι] χλάσαι μὲν VR 
ἐλπίδα - € αὐτῶν ex corr. R 3 χελεύει-, eras. v V πλήστουσ R 
τὰ om. V χκατακχρεμάσαι, o ex v corr. M. χαταχρημνίσαι 1, zavazosu - ἄσαι C 

χατακρημνησαι Exc 4 περιρεῖσϑαι P περιρρεῖσϑαι, & ante o suppl. ut 
uid. m. 1L ἐξάπείνησ ἢ finis excerptorum Poliorc. 5 τοῦτο VRO 
6 χλεύην, vg i. ras. m. 2 L παραναλίσχοντεσ V " dxoyvovta PA 
10 πρὸ — ἡροῦντο habet Suidas s. πρὸ λιμοῦ 11 ἐν τῷ πολέμῳ Suid 
12 ἐνενόησεν PAM ἀνενόησεν V excogitauit Lat χαράδρασ, prius o ex λ 
corr. À 13 τοῦτο LVRC ἀμελουμένησ χαὶ κατὰ (χαὶ deletum) C 
τὰ -Ὁ 14 obc] oic PM οἷσ, v ex v corr. ἃ 15 ἐβούλετο MVRC 

ἔξω] ἐξ C διεπέμψα - vo ἃ διεπέμπετο Ὁ διεπέμψατο — 11 εὐπόρησεν] 
ab his omnia usui necessaria et quae in ciuitate defecerant accipiebat Lat 
ἔλαβε MVR 16 ἐπιλελοιπότων ἀνὰ τὴν πόλιν tr. VRC 11 ἕρπειν -- 
19 χυνῶν habet Suidas s. νάχος breuiata 18 ἐξιοῦσιν] εἰσιοῦσι ΤΙΥ̓ΒΟΒυΙα 

ῥάκεσι. V ὡς εἰ] ὡσεὶ R ῚἫ xol om. Suid 19 μέχρῃ μέχρι ποτὲ V 

συναισϑόμενοι, cuc i. ras. minore A 20 περισχήσουσι € 21 i. marg. 

i0 Ὁ :09^ ὃ] τοῦϑ᾽ ὃ M τότ᾿ L τότε VRO ἀνϑέξειν δρῶν tr. 

VRO 22 ἀπορία V ἕξαυτοῦ MLVROC — & μένοι] εἰ μένει ex corr. A αἰσϑό- 
μενοσ VRC 
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ἅμα τοῖς δυνατοῖς ἐβουλεύετο. συναισϑόμενοι δὲ τὸ σιλῆϑος καὶ 
περιχυϑὲν αὐτῷ κατηντιβόλουν μὴ σφᾶς πιεριιδεῖν im^ αὐτῷ μόνῳ 
χειμένους" εἶναι γὰρ τῇ τιύλει καὶ σωτηρίας μὲν &Anig παραμένων, 
παντὸς ἀγωνισομένου δι᾿ αὐτὸν σπιροϑύμως, x&v ἁλῶσιν δέ, zraga- 

μυϑίαν. zpémew δ᾽ αὐτῷ μήτε φυγεῖν τοὺς ἐχϑροὺς μήτ᾽ ἐγκατα- 
Auveiv τοὺς φίλους μήτ᾽ ἀττοιηδᾶν ὥστιερ χειμαζομένης νεώς, elg 

ἣν ἐν γαλήνῃ τταρῆλϑεν" ἐτπιιβατιτίσειν γὰρ αὐτοῖς τὴν στόλιν 
μηδενὸς ἔτι τοῖς σπτολεμίοις τολμῶντος ἀνϑίστασϑαι δι᾿ ὃν ἂν ϑαρ- 
σοῖεν οἰχομένου. 

16. Ὁ δὲ Ἰώσητιος τὸ κατ᾽ αὐτὸν ἀσφαλὲς ὑποστελλόμενος 
ὑχυὲρ αὐτῶν ἔφασχεν ποιεῖσθαι τὴν ἔξοδον" μένων μὲν γὰρ οὔτ᾽ 
ἂν ὠφελῆσαί τι μέγα σωζομένους, xiv ἁλίσκωνται, συναττολεῖσϑαι 
περιττῶς, ἐχδὺς δὲ τῆς πολιορχίας ἔξωϑεν αὐτοὺς ὠφελήσειν 
μέγιστα" τούς τε γὰρ ἐκ τῆς χώρας Γαλιλαίους συναϑροίσειν d 
τάχος xai Ῥωμαίους ἑτέρῳ πολέμῳ τῆς ττόλεως αὐτῶν ἀντιττερι- 
σπάσειν. οὐχ ὁρᾶν δέ, τί παρακαϑεζόμενος αὐτοῖς χρήσιμος εἴη 
γῦν, πλὴν εἰ μὴ Ῥωμαίους παροξύνων μᾶλλον ἐπεὶ τὴν moAtooxíav, 
0UG σιερὶ τελείστου σπτοιεῖσϑαι λαβεῖν αὐτόν" εἰ δ᾽ ἐχδράντα τιύϑοιντο, 
πολὺ τῆς ἐπὶ τὴν πόλιν δρμὴῆς ἀνήσειν. οὐχ ἔπειϑεν δὲ τούτοις, 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐξέκαυσεν τὸ πλῆϑος αὐτοῦ περιέχεσϑαι" τιαιδία γοῦν 

xol γέροντες χαὶ γύναια μετὰ νηπίων ὀδυρόμενα zgooézucvov αὐτῷ 
χαὶ τοῖς ποσὶν ἐμιτιλεχόμενοι πιάντες εἴχοντο, χαὶ μετὰ χωχυτῶν 

PAMLV RC Lat. ; 

1 συναισϑόμενον MLC συναισϑόμενον, v finale corr. ex o, ἐ s. m. 2 V 

2 περιχυϑέντες Destinon ὃ. μὲν ἐλπὶς παραμένων] PAMLLat μένων Anio 
χαὶ παραμένοντοσ αὐτοῦ VRO μὲν ἐλπίδα παραμένοντα Herwerden — 4 παντὸς 
ἀγωνισομένου] uelut omnes — essent — certaturi Lat, unde ὡς παντὸς ἀγ. Desti- 
non ἀγωνισαμένου PA!V! dv ἀγωνισαμένου A? fort. recte προϑύμωσ 
δι᾿ αὐτὸν tr. V παραμυϑία MVRC ὅ πρέπει PA!L δὲ VRO φεύγειν 
MVRC μήτε LVRC ἐγχκαταλείψειν VRO 6 μήτ μηδὲ VRC 
vjóc AM 1 ἕν, v man. 2 ita correctum, ut quid uoluerit corrector non 

appareat C γαλήνη οἵα. C αὐτοῖς] αὐτὸν VR αὐτῶν C ipsumLat — ezufaztiosu)] 
magis demersurum Lat 8 τολμῶντοσ roto πολεμίοισ tr. VRC ἂν ϑαρσοῖεν] 

AML? ϑαρσοῖεν P ἀναϑαρσοῖεν L! ἀναϑαρροῖεν VRO? ἀναϑαροῖεν C! 
9 oiyo- μένου, eras. v A 10 za9^ αὑτὸν (αὐτὸν V) VRC 11 γὰρ] γὰρ 
εἴσω (ἔσω 1) PAMLLat 12 ὀφελῆσαί C συναπολέσϑαι VRC 13 πε- 
ριττῶς] PAL! περιττὸσ ML? περισσόσ VRC αὐτοῖσ L! ὠφελήσειν αὐτοὺσ 
tr. VRC 14 γαλιλαίασ M συναϑροίζειν PA. — Z7] z P 7 ALV ἡ R. 16 ἂν εἴη 
Niese 11εἰ μὴ] ἢ VRsC παροξύνω R! [8 o?c περὶ AM oo περὶ PLVRLat 
ὡσπερεὶ C δὲ VRC  mógowro] πείϑοιντο (οι ex o corr. A) PA [19 ἀνή- 
cs] ἀνείσιν Ῥ ἀνείσειν A. δὲ] τε VRC τούτοις] LLat τούτουσ PAM. αὐὖ- 
τοὺσ VRC 20 αὐτοῦ] αὐτὸν L! αὐτῶν L? αὐτῶ VR. παῖδεσ VRC γοῦν] 
ovv PAM 21 oóvoousva V 
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χοινωνὸν σφίσι τῆς τύχης μένειν ἱχέτευον, ov φϑόνῳ τῆς ἐκχείνου 
σωτηρίας, ἔμοιγε δοκεῖν, ἀλλ᾽ ἐλπίδι τῆς ἑαυτῶν" οὐδὲν γὰρ ἠξίουν 
χείσεσϑαι δεινὸν Ἰωσήπου μένοντος. 

17. Ὁ δὲ πειϑομένῳ μὲν ἱχετηρίαν ταῦτα νομίσας, βιαζομένῳ 

δὲ φρουράν, πολὺ δ᾽ αὐτοῦ τῆς εἰς τὴν ἀπόλειψιν ὁρμῆς καὶ ὃ 
τῶν ὀδυρομένων ἔχλασεν oixvoc, μένειν τὲ ἔγνω, xol τὴν κοινὴν 

τῆς πόλεως ἀπόγνωσιν δτιλισάμενος, ,viv καιρός, εἰχεών, ἄρχεσϑαι 

μάχης, ὅτ᾽ ἐλπὶς οὐκ ἔστι σωτηρίας" χαλὸν εὔχλειαν ἀντιχαταλλα- 
ξάμενον τοῦ βίου χαὶ δράσαντά τι γενναῖον εἰς μνήμην ὀψιγενῶν 
χεεσεῖν“, ἐπε ἔργα τρέπεται. χαὶ προελϑὼν μετὰ τῶν μαχιμωτά- 
των διεσχίδνα τὲ τοὺς φρουροὺς xai μέχρι τοῦ στρατοπέδου τῶν 

Ῥωμαίων χατέτρεχεν, xol τὰς μὲν ἐπὶ τῶν χωμάτων δέρρεις, αἷς 
ὑτιεσχήγουν, διέσπα, τοῖς δὲ ἔργοις ἐνέβαλλεν ττῦρ. τῇ τε ἑξῆς 
ὁμοίως χαὶ τῇ τρίτῃ χαὶ ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας καὶ νύχτας πολεμῶν 

οὐχ ἔκαμνεν. 
18. Οὐεσπασιανὸς δὲ τῶν [τε] Ῥωμαίων κακουμένων ταῖς ἐκδρο- 

μαῖς, τρέπεσϑαί τὲ γὰρ ὑπὸ Ιουδαίων ἡδοῦντο xoi τραπέντων 

ἐπιδιώκειν βάρει τῶν ὕπλων ἦσαν βραδεῖς, οἵ τε Ἰουδαῖοι πρίν 
vL παϑεῖν ἀεὶ δρῶντες ἀνέφευγον εἰς τὴν ττόλιν, τοῖς μὲν ónM- 

ταις τὰς ὅδρμὰς αὐτῶν ἐχχλίνειν ἐκέλευσεν xol μὴ συμτιλέχεσϑαι 

ϑανατῶσιν ἀνθρώποις" οὐδὲν γὰρ ἀλκιμώτερον εἶναι τῆς ἀττογνώ- 
σεως, περισβέννυσθαι δὲ αὐτῶν τὰς δρμὰς σκοτιῶν ἀπτορουμένας 

ὥσττερ ὕλης τὸ συῦρ᾽ προσήκειν γε μὴν καὶ Ῥωμαίοις μετὰ ἄσφα- 
λείας καὶ τὸ νιχᾶν, ὡς ἂν οὐκ ἐξ ἀνάγχης σπιολεμοῦσιν, ἀλλὰ προσ- 

χτωμένοις. τοῖς δὲ τῶν ᾿Αράβων τοξόταις xol τοῖς ἀπὸ τῆς 

PAMLVRCLatSuidas s. ϑανατᾶν. 

2 duolys Α ἐμοί τε VR. óoxet PAML αὐτῶν VRO 8 πήσεσϑαι R et 
ut uid. V! 5 δὲ VR αὐτὸν], τῆς] τὴν VR. ἀπόληψιν Ll! δρμὴν VR 
6 ὀδυρομένων] δδυρωμέ | V ἔχλασεν] ἐχάλεσεν C! μένει R! — "7 viv] xoi 
viv M et fort. Lat γοῦν PAL 8 ὅτε LVROC ἔσται (αι i. ras. A) PA 

καλὸν] seclusit Bekker «20v τε Cardwell ex Lat, in quo est pulchrumque uitam 
pacisci pro laude ἀνταλλάξαμενον VRC 9 τι ex τε corr. Υ ὀψιγενῶν) 
ὀψιγόνων MVRC πεσεῖν] ex corr. A occumbere Lat παισὶν PA!L παίδων 
ovtoc ἀπελϑεῖν M παίδων VRC — 10 προσελθὼν VR — 11 μέχρισ ut uid. A 

13 ἐνέβαλεν Α ἐνέβαλε VC τε] 9596 15 ἔχαμνεν, « ex corr. Α v finale 
suppl m. 2L 16 τε ex Lat et cod. Voss. om. Hudson — xexovuérvov] male 
affectos aspiciens Lat 11 τρέπεσϑαι, e ante gi. ras. maiorem. 2A τε] MVRC 

Lat uivPAL 20 dxdAsasv A. μὴ --- 21 ἀπογνώσεως habet Suid 8. ϑανατᾶν 
21.- - ϑανατῶσιν V εἶναι τῆς om. Suid 22 δὲ om. C αὐτῶν] αὐτῶι 1,1 αὐτοῖσ 

MVRO illorum Lat 23 ust. AL 24 ovx om. VR προσχτωμένοις] 
προσχρωμένοισ CO περιουσίᾳ χρωμένοις Holwerda p. 32 25 τῆς] voto € 
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Συρίας σφενδονήταις καὶ λιϑοβόλοις τὰ πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους ἀνέ- 

στελλεν" ἠρέμει δὲ οὐδὲ τῶν ἀφετηρίων ὀργάνων τὸ τιλῆϑος. οἱ 
δὲ τούτοις μὲν εἶχον χαχούμενοι, τῶν δὲ ττύόρρω βαλλομένων ἔνδο- 
τέρω γινόμενοι προσέχειντο τοῖς Ῥωμαίοις yaAezoi xoi ψυχῆς xal 

σώματος ἀφειδοῦντες ἐμάχοντο, ἐκ διαδοχῆς ἑχάτεροι τὸ κεχμηχὸς 

ἑαυτῶν ἀναλαμβάνοντες. 

19. Οὐεστιασιανὸς δὲ ἡγούμενος τῷ μήχει τοῦ χρόνου xai ταῖς 
ἐχδρομαῖς ἀντιπολιορχεῖσϑαι, τῶν χωμάτων ἤδη τοῖς τείχεσι zeAa- 

ζόντων πιροσάγειν ἔγνω τὸν χριόν. ὃ δ᾽ ἐστὶν ὑπιερμεγέϑης δοχὸς 
ἱστῷ νηὸς παρατιλήσιος" ἐστόμωται δὲ τιαχεῖ σιδήρῳ κατ᾽ ἄχρον 
εἰς κριοῦ τιροτομήν, ἀφ᾽ οὗ καὶ καλεῖται, τετυττωμένῳ. καταιω- 

ρεῖται δὲ κάλοις μέσος ὥστσιερ ἀτεὸ τιλάστιγγος ἑτέρας δοχοῦ, σταυ- 

ροῖς ἑχατέρωϑεν ἕδραίοις ὑτιεστηριγμένης. ἀνωθούμενος δὲ on 
γυλήϑους ἀνδρῶν εἰς τὸ κατόπιν, τῶν αὐτῶν ἀϑρόως πάλιν εἰς 
τοὔμεροσϑεν ἐπιβρισάντων τύτιτει τὰ τείχη τῷ πιροαγέχοντι σιδήρῳ. 
χαὶ οὐδεὶς οὕτως χαρτερὸς πύργος ij περίβολος πλατύς, ὃς xv 

τὰς πρώτας πληγὰς ἐνέγκῃ κατίσχυσεν τῆς ἐπιμονῆς. ἐπὶ ταύ- 

τὴν τὴν σιεῖραν ὃ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων μετέβαινεν βίᾳ τὴν 

πόλιν ἑλεῖν σπεύδων, ὡς τὸ προσχαϑέζεσϑαι βλαβερὸν ἣν Tov- 
δαίων ovx ἠρεμούντων. οἱ μὲν οὖν τούς τὲ χαταπέλτας xal τὰ 
λοιτεὰ τῶν ἀφετηρίων, ὡς ἐξιχνοῖτο τῶν ixl τοῦ τείχους χωλύειν 

1 σφενδονίταισ AC σφενδονηταῖσ 1,3 2 δὲ] δ᾽ L enim Lat ὀργάνων, 
»o i. ras. A 3 εἶχον] ex ἧχον corr. M εἴχουν 1,1 εἴχων C ἀεὶ sixov P 
ἐνδότεροι P. ἐνδοτέροι ἃ ἐνδωτέρω € 4 προσέχειν 1," 5 τὸ —6 ἀνα- 
λαμβάνοντες i. marg. suppl. m. 2 6 ξαυτῶν om. C Τὶ. marg. ΣΟΥ 
9 δὲ VRO ἐστι C ὕὑπερμεγέϑης] incip. Suid s. χριός et προτομή δοχὸς] 
χριὸσ P et ut uid. 1,1 zo; - ὁσ (xov suppl.) A óoxóc, óox i. ras. m. 2 L materia 
Lat 10 -iovo V γηὸς] νεὼσ L παραπλησία Suid utroque loco 

ἐστόμωται ex ἐστωμαται corr. V ἐστόμωτο AL. — d-- xgov V 11 εἰς] ἐς Suid 

utroque loco καὶ] om. PAML etiam Lat τετυπωμένῳ!] AMLVRC et s. προ- 
τομή Suid τετυπωμένοσ PLatSuid s. χριός χαταιωρεῖται] ex κατεωρῆται 
corr. P χατεώρητο Α χκαταιώρηται V χατεώρηται R κατηώρηται Ὁ 12 χάλ- 
λοισ 1, μέσοις Suid s. χριός 6: ταυροῖσ 1, 13 ἑχατέροϑεν R 

ὑπεστηριγμένης] M. et s. προτομή Suid ἐστηριγμένησ (— οἱσ C) VRO ὑπεστηριγ- 
μένοισ Α ὑπεστηριγμένοσ PLatSuid s. χριός δὲ om. Suid s. χριός 
14 χατώπιν O πάλιν &990coc tr. Suid utroque loco 1 ἐπιβριησάντων A 
ἐμβρισάντων C προσανέχοντι PL! et utroque loco Suid 16 οὕτω MLVRC et 
utroque locoSuid — zc») PAMLSuid ze? VRC εἰ zei Dindorf ex cod. L. B. 
11 ἐνέγχῃ Niese ἐνεγχεῖν PAML ἐνέγκαι V RCODindorf χατισχύσαι M. κατι- 
σχύσει VRCDindorf χατισχύσειε Suid utroque loco ἐπιμονῆς] ἐπιβολῆσ MV 
τῆς γὰρ ἐπιμονῆς κρατούσης χαϑαιρεῖ τὰ τείχη Suid, qui hic finit 19 προ- 

χαϑέζεσϑαι P 20 τε om. A 21 ἐξικνεῖτο L' ἐξιχνοῖντο V 
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τειρωμένων, ἔγγιον τοροσαγαγόντες ἔβαλλον" ὁμοίως δὲ συνήγγιζον 
oí τοξόται καὶ σφενδονῆται. διὰ δὲ ταῦτα μηδενὸς τῶν τιεριβόλων 
ἐπιβῆναι τολμῶντος προσῆγον ἕτεροι τὸν χριὸν γέρροις τὲ διηνε- 
κέσι καὶ καϑύπερϑεν τιεφραγμένον δέρρει τιρός τε αὐτῶν xol τοῦ 
μηχανήματος ἀσφάλειαν. xoi χατὰ τὴν πρώτην τιληγὴν διεσείσϑη 
μὲν τὸ τεῖχος, χραυγὴ δὲ μεγίστη παρὰ τῶν ἔνδον ἤρϑη καϑατίερ 
ἑαλωκότων ἤδη. 

20. Πολλάχις δὲ εἰς τὸν αὐτὸν παίοντας τότιον ὃ Ἰώσηπος 
ὁρῶν ὅσον οὔπω χαταρριφϑησόμενον τὸ τεῖχος, σοφίζεται κατ᾽ 
ὀλίγον τὴν βίαν τοῦ μηχανήματος. σάκχους ἀχύρων πληρώσαντας 
ἐχέλευσεν χαϑιμᾶν χαϑ' ὃ φερόμενον ἀεὶ τὸν χριὸν ὅρῷεν, ὡς 
τιλάζοιτό ve ἡ ἐμβολή, καὶ δεχόμενοι τὰς τεληγὰς ἐκκενοῖεν τῇ yav- 
γότητι. τοῦτο πλείστην διατριβὴν παρέσχεν τοῖς Ῥωμαίοις, καϑ' 
ὃ μὲν τρέποιεν τὴν μηχανὴν ἀντιπαραγόντων τοὺς σάχχους τῶν 
vrtgJev, ὑπεοβαλλόντων δὲ ταῖς ἐμβολαῖς, ὡς μηδὲν κατ᾽ ἀντιτυ- 
χτίαν βλατίτεσϑαι τὸ τεῖχος" ἕως ἀντεχινοήσαντες κοντοὺς οἱ Ῥω- 

μαῖοι μαχροὺς καὶ δρέπανα δήσαντες ἐπ ἄχρων τοὺς σάκχους 

ἀπέτεμνον. ἐνεργοῦς δὲ οὕτω τῆς ἑλεπιόλεως γενομένης xal τοῦ 
τείχους, νεοπαγὲς γὰρ vv, ἐνδιδόντος ἤδη, τὸ λοιττὸν ἐπὶ τὴν ἐχ 

πυρὸς ἄμυναν οἱ περὶ τὸν Ἰώσητιον ὥρμησαν. ἁψάμενοι δὲ ὅσον 
αὔης εἶχον ὕλης τριχόϑεν ἐπεχϑέουσιν, καὶ τά ve μηχανήματα xoi 

PAMLVRCLatHegesippus ΠῚ 11 p. 189. 

2 σφενδονίται AC 8 ἕτεροι] ?psi Lat γέροισ ἡ Α χαὶ om. € 
χαϑύπερϑε LVRC πεφραγμένοι L δέρρει] δέρρεισ ῬΑΙ, δέρρεσι Desti- 
non πρὸς --ῦ ἀσφάλειαν i, marg. suppl. V τε αὐτῶν] τ᾿ écvrov 1,3 

ϑη 
5 πρώτη» α΄ € διεσείσ Α 6 ἔνδων Α ἔνδοϑεν VRC 8 πολλάκι 

VR! παίοντεσ M mri ΒΟΥ παίοντα R παίονται Ὁ 9 ὅσον οὔπω] neque 

multo post Lat, unde xai ὅσον οὕπω Hudson καταριφϑησόμενον PALVR 
χκαταρριφησόμενον C post τεῖχος aliquid excidit, nisi ἃ. 8 παίοντος mauis 

χατ᾽ ὀλίγον] χκατολίγον P κατὰ μιχρὸν L 900 ὀλίγον MVRC fort. recte paula- 
tim Lat χατεχλύειν uel simile Destinon 11 ὡς — 13 χαυνότητι] ut eo 

modo scilicet ictus erraret aut. etiam. excepta uulnera laxata | frustraretur 
Lat wt laxo saccorum sinu elusa plaga omnis arietis emolliretur Heg 

12 δεχομένη PAVRC, unde δεχομένῃ Destinon 18 πλήστην Α 14 ἀντι- 

παραγότων A 18 χατ᾽ ἀντιτυπίαν] καταντυπίαν (v i. ras., ( ex ἡ corr.) V 

16 ἀντεπενοήσαντεσ V 17 én&xgov V σάχχκουσ AMLVRC 18 ἀπέ- 
veuov MVR ínciderent Heg ἐνεργοὺσ PA ἐνεργοῦ LVRC ἐλεπόλεωσ 
ALVR τοῦ] τοῦ τε RC 21 αὔης] αὐτῆσ PAL! ὑπεχϑέουσι (-σιν A) 

AML nflammarunt Lat 
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τὰ γέρρα xal và χώματα τῶν Ῥωμαίων onezíumpoooay. οἱ δὲ χαχῶς 
ἐπεβοήϑουν τιρός ve τὴν τόλμαν αὐτῶν κατατιξτιληγότες καὶ bro 
τῆς φλογὸς τὰς ἀμύνας φϑανόμενοι" ξηρᾶς γὰρ ὕλης, πρὸς δὲ 
ἀσφάλτου τὸ xol πίσσης, ἔτε δὲ ϑείου διίπτατο τὸ σοῦρ ἐτει- 
γοίας τάχιον, xai τὰ πολλῷ καμάτῳ ττετιονημένα τοῖς Ῥωμαίοις 
éni μιᾶς ὥρας ἐνέμετο. 

21. Ἔνϑα καὶ ἀνήρ τις ἐξεφάνη Ἰουδαίων λόγου χαὶ μνήμης 
ἄξιος " Σαμίου μὲν σαῖς ἦν, Ἐλεάζαρος δὲ ἐχαλεῖτο, Σαβὰ δὲ zt olc 
αὐτῷ τῆς Γαλιλαίας" ὑπερμεγέϑη δὲ τιέτραν ἀράμενος ἀφίησιν ἀττὸ 
τοῦ τείχους Et τὴν ἑλέτπτολιν μετὰ τοσαύτης βίας, ὥστε ἀπορρῆξαι 
τὴν χεφαλὴν τοῦ μηχανήματος, ἣν καὶ καταπηδήσας ἐχ μέσων αἴρεται 
τῶν ττολεμέίων καὶ μετὰ πολλῆς ἀδείας ii τὸ τεῖχος ἔφερεν. σχο- 
πὸς δὲ πᾶσιν τοῖς ἐχϑροῖς γενόμενος καὶ γυμνῷ τῷ σώματι τὰς 
τ:ληγὰς δεξάμενος τιέντε μὲν διεατιξίρεται βέλεσιν, σπιρὸς οὐδὲν δὲ τούτων ἐπιστραφείς, ὅτε τὸ τεῖχος ἀνέβη καὶ τιδρίοτυτος πᾶσιν τῆς 
εὐτολμίας ἔστη, τότε ἰλυσπώμενος ὑττὸ τῶν τραυμάτων μετὰ τοῦ 
XQLOU χατέπεσεν. ἄριστοι μετ᾽ αὐτὸν ἐφάνησαν ἀδελφοὶ δύο Νετεί- 
ρας καὶ (δίλιχεχτος, ἀπὸ Ῥούμας κώμης, Γαλιλαῖοι χαὶ αὐτοί, 
0t περοχτηδῶσε μὲν εἰς τοὺς dz τοῦ δεχάτου τάγματος, τοσούτῳ δὲ 
δοίζῳ καὶ βίᾳ τοῖς Ῥωμαίοις συνέτιξεσον, ὡς διαρρῆξαί τε τὰς τάξεις 
χαὶ τρέψασϑαι xa9^ o)c ἐφορμήσειαν Gxovtac. 

22. Mer& τούτους τε Ἰώσηπος χαὶ τὸ λοιπὸν σελῆϑος ἀρά- 

PAMLVRC Lat Hegesippus III 11 p. 190. Mathem. uet. p. 324. Suidas 
5. ῥοῖζος. 

1 γέρα V ὑπεπίπρασαν O 2 καταπλαγέντες Ὁ 3 ὕλης] (flammae- aridum) nactae fomitem Lat 4 τε om. PAM πέ-σσησ V ϑείου —5 τάχιον om. C διήπτατο PA: 9 πεπονημένα] πεποιημένα AML τοῖς om. VRC 7 Ἰουδαίων] ἰουδαῖοσ MVRC S &&oc, & i. ras. M Σαμίου] σαμαίου MVRC addaei Lat ἢν om. V à C Σαβὰ] σαβαὰ 1, σαὰβ MVRO sa/ab Lat Γάβα Niese 9 ὑπερμεγέϑη δὲ] οὗτοσ ὑπερμεγέϑη M ὑπερ- μεγέϑη VRO is enim (saacum) ingens Lat 10 ἐλεπόλιν P ἐλέπολιν AVR 
&x099z&ai] ἀπαρράξαι M ἀπορράξαι LVRC Math 11 μέσου PA Math 12 zoàgc O ἀνέφερε M haud male — 13 ywousvoo PA'M 14 δεχόμενοσ et i. marg. δεξάμενοσ L 16 τότε om. C ἱλυσπώμενοσ (i ex $ corr. P) PAM εἰλυσπώμενοσ 1,18, ἐλυσπώμενοσ (Di ras. m. 3 V) VO 11 μετ᾽ αὐτὸν] μετὰ τοῦτον (τούτων R!) VRC γέτειρασ À νετήρασ L νετίρασ MVR νετῆ- o«o C netiras Lat 18 ῥοῦμασ V óovu&o C roma Lat 19 oi] MLat, om. PALVRC δωδεχάτου (δω s. P) PAM decimae Lat τοσούτῳ — 20 τάξεις leguntur apud Suidam s. ῥοῖζος τοσούτῳ] PAML?Lat οὕτω L'VRC Suid 20 συνέπεσαν, utrumque s i. ras. Α ἐνέπεσον Suid διαρ- ρίξαί C τε om. PAM 21 x«9'] ἐφ᾿ M ovc] ovo ἂν MVRC 22 πλῆ- 9oc om. L 

losephus VI. 20 

228 

229 

230 

284 



235 

236 

297 

298 

299 

240 

906 DE BELLO IUD. III 234—242 (vit 22. 23) 

μενοι πῦρ χιάλιν τὰ μηχανήματα χαὶ τὰς ὑποδύσεις ἅμα τοῖς 

ἔργοις ὑφῆψαν τοῦ τὲ πέμπτου χαὶ τοῦ δεχάτου τραττέντος vayua- 

roc, οἱ λοιποὶ δὲ φϑάσαντες xal τὰ ὄργανα xal πᾶσαν ὕλην χατέ- 

χωσαν. περὶ δὲ δείλην πάλιν ἀναστήσαντες προσῆγον τὸν χριὸν 

jj σπιροττεπτογήχει τυτυτόμενον τὸ τεῖχος. ἔνϑα τις τῶν ἀμυνομένων 

ἀγε αὐτοῦ βάλλει τὸν Οὐεσπασιανὸν βέλει xarà τὸν ταρσὸν τοῦ 

ποδὸς καὶ τιτρώσχει μὲν ἐπιπολαίως προεκλύσαντος τὸ βληϑὲν 

τοῦ διαστήματος, μέγιστον δὲ ϑόρυβον ἐνεπτοίησεν τοῖς Ῥωμαίοις" 

σιρὸς γὰρ τὸ αἷμα ταραχϑέντων τῶν στλησίον φήμη διὰ παντὸς 

ἐπήει τοῦ στρατοῦ, xci τῆς πολιορκίας οἱ πλείους ἀφέμενοι μετ᾽ 

ἐχχυλήξεως καὶ δέους ἐπὶ τὸν στρατηγὸν συνέϑεον. πρὸ δὲ πάντων 

Τίτος δείσας περὶ τῷ πατρὶ τταρῆν, ὡς τὸ πλῆϑος χαὶ τῇ πρὸς 

τὸν ἡγούμενον εὐνοίᾳ καὶ τῇ τοῦ σπαιδὸς ἀγωνίᾳ συγχυϑῆναι. 

ῥᾷστα μέντοι τόν τὲ υἱὸν ὃ πατὴρ δεδιότα καὶ τὴν στρατιὰν 

ἔπαυσεν τοῦ ϑορύβου" τῶν γὰρ ἀλγηδόνων ἐπάνω γενόμενος χαὶ 

πᾶσιν τοῖς ἐπτοημένοις δι᾿ αὐτὸν ὀφϑῆναι σπουδάσας χαλεπτώ- 

τερον Ἰουδαίοις ἐττῆρεν τὸν ττόλεμον᾽ ἕκαστος γὰρ ὡς τιμωρὸς τοῦ 

στρατηγοῦ τιροχινδυνεύειν ἤϑελεν, καὶ βοῇ τταραχροτοῦντες ἀλλήλους 

ir τὸ τεῖχος ὥρμων. 

93. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰώσηττον χαίτεξρ ἐπ ἀλλήλοις πίπτοντες 

ὑπὸ τῶν καταπελτιχῶν καὶ τῶν πετροβόλων, ὅμως οὐχ αττετρέ- 

ποντο τοῦ τείχους, ἀλλὰ πυρὶ xal σιδήρῳ χαὶ πέτροις τοὺς ἐπὶ τὰ 

γέρρα τὸν χριὸν ἐπιβρίϑοντας ἔβαλλον. χαὶ ἤνυον μὲν οὐδὲν ἢ 

μικρόν, αὐτοὶ δὲ ἀδιαλείτστως ἔτποιτυτον ὑπὸ μὴ βλεπομένων καϑο- 

ρώμενοι" αὐτοί τε γὰρ ὑπὸ τῆς σφετέρας σεριλαμπόμενοι φλογὸς 

PAMLVRCLatHegesippus ΠῚ 12 p. 190 Suidas s. ἐπιπολαίως. 

1 πῦρ πάλιν] πάλιν πῦρ LO πολὺ πῦρ VK (raptis) ignibus Lat ἅμα -- 

2 τάγματος] cum operibus quintae itemque decimae et eius quae terga dederat 

legionisincenduntLat 2. ἔργοις] mépyow V πέμπτου καὶ τοῦ δεχάτου) πεντεχαι- 

óexdtov Cardwell 83 δὲ om. ΜΥ͂ΒΟ 4 περὲ -- χριὸδ»] rursus aufem romani 

post meridiem erectum arietem. — appulerunt Lat πάλιν om. VRC τὸν 

χριὸν] M. πάλιν τὸν χριὸν PAL τὸν χριὸν πάλιν VRC 5 ἡ] V 5 πρό- 

τερον P 7 τιτρώσχει — 8 διαστήματος habet Suid s. ἐπιπολαίως 

ἐπιπολέωσ P!A ἐπιπόλεωσ V!R 8 ἐνεποίσε € 10 ἐπῴει] ἐπίει A 

ἐμπίπτει VRC cucurrit Lat τοῦ στρατοῦ] PAMLLat ἐπὶ τῇ πληγῆ τοῦ στρα- 

τηγοῦ VRC 11 πρὸ ex πρὸσ corr. O 12 πρὸς] περὶ VRC circa 

Lat 14 μέντοι] μὲν PC 16 ἐπτωημένοισ € 17 ἐπῆρεν] ἐπήγειρε 

MLVRO 18 προκινδυνεύσειν L 19 ὥρμουν VRC! 20 ἐπ᾽] ὑπ᾽ L! 

ἀπ᾿ Ὺ 21 πτεροβόλων R — 22 πυρὶ] καὶ πυρὶ V πέτροισ, ét S. Ὁ 

ἐπὶ τὰ γέρρα! protecti pluteis Lat ὑπὸ τὰ γέρρα Destinon 29 ἤνοιον R 

24. δὲ] ex τὲ corr. V δ᾽ Ο ὑπὸ] ὑπὸ τῶν Μ 25 περιλαμβανόμενοι PAL!R 

collucentes Lat 
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σκοπὸς ἦσαν τοῖς πολεμίοις εὐσύνοτιτος ὥστιερ ἐν ἡμέρᾳ, χαὶ τῶν 
ὀργάνων σπόρρωϑεν μὴ βλεττομένων δυσφύλαχτον ἦν τὸ βαλλόμενον. 

5| vt οὖν τῶν ὀξυβελῶν καὶ κατατιελτῶν βία ττολλοὺς ἅμα διή- 

λαυνεν, xal τῶν ὑπὸ τῆς μηχανῆς ἀφιεμένων πετρῶν ὃ ῥοῖζος 
ἐπάλξεις ve ἀττέσυρεν χαὶ γωνίας ἀτιέϑρυτετε στύργων. ἀνδρῶν μὲν 
γὰρ d οὕτως ἰσχυρὸν στῖφος, ὃ μὴ μέχρις ἐσχάτης στρώνγυται 
φάλαγγος βίᾳ ve xol μεγέϑει τοῦ λίϑου. μάϑοι δ᾽ ἂν τις τὴν τοῦ 
μηχανήματος ἀλκὴν ἔκ τῶν i τῆσδε τῆς νυχτὸς γενομένων" zAQ- 
γεὶς ydo τις «zt αὐτοῦ τῶν περὶ τὸν ἸΙώσητιον ἑστώτων ἀνὰ τὸ 
τεῖχος ἀπταράσσεται τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῆς πέτρας, καὶ τὸ χρανίον 
ἀττὸ τριῶν ἐσφενδονήϑη σταδίων. γυναικός τε (ES THEE ἐγχύ- 
μόνος σεληγείσης τὴν γαστέρα, τροήει δὲ νέον ἐξ οἰχίας, ἐξέσεισεν 
ἐφ᾽ ἡμιστάδιον τὸ βρέφος" τοσαύτη ἣν ἢ τοῦ λιϑοβόλου βία. τῶν 
ovv ὀργάνων φοβερώτερος Ó ῥοῖζος, τῶν δὲ βαλλομένων ἣν [6] 
Vogogc. ἐπάλληλοι δὲ ἐχτύτιουν οἱ νεχροὶ χατὰ τοῦ τείχους διτυτό- 

μενοι, χαὶ δεινὴ μὲν ἔνδοϑεν χραυγὴ γυναικῶν ἠγείρετο, συνήχουν 
δ᾽ ἔξωϑεν οἰμωγαὶ φονευομένων. αἵματι δ᾽ ἐρρεῖτο πτᾶς ὃ πρὸ 
τῆς μάχης τεερίβολος, καὶ τεροσβατὸν ὑπὸ πτωμάτων τὸ τεῖχος ἐγέ- 
vero. φοβερωτέραν δὲ ἐποίουν τὴν βοὴν ττεριηχοῦντα τὰ ὄρη, xal 
οὐδὲν ém' ἐχείνης τῆς νυχτὸς οὔτε εἰς ἀκοῆς οὔτε cic ὄψεως χατά- 
πληξιν ἀτεδλείπεετο. τύλεῖστοι μέν yes τῶν ἔτεὶ E Toca: πάτης m 

PAMLYRC Lat Hegesippus ΠῚ 12. 9.191 S EAR uet. p. 324. SER 8. 

πετρόβολον. 

2 δυσφύλλαχτον L βαλλόμενον] βλεπόμενον VRO 8 ἢ τε -- χατα- 
πελτῶν] ergo propterea mon tam balistarum quam iaculatorum ui Lat τε 
οὖν] τε γὰρ R yovv Niese χαταπέλτων P καταβελτῶν M βία", eras. εὟ 
4 xal) --- δοῖζος] missaque machinis saxa Lat ὑπὸ] ἐπὶ P 5 ἀπέδρυπτε 

Cardwell ἀνδρῶν — 6 στῖφος] uirorum autem nulli tam fortiter constipati 
erant Lat — 6 οὕτως] PA!L οὐδενὶ οὕτωσ ex corr. A οὕτωσ ovx ἦν M οὐκ ἦν 
ovtoc VRC οὐχ οὕτως Destinon οὐδὲν οὕτως Niese — 0 μὴ om. 5 8 ywo- 
μένων L! πληγεὶς] incip. Suidas — 9 &z'] ὑπ᾽ Suid αὐτοῦ] αὐτῶν L 

torotov| τῶν Suid 10 ἀπαϑάσσεται (s. m. 2) 1, ἀπεράσσεται Math 
11 ἐσφενδονήσϑη PA! ἐσφενδονίσϑη MC Math ἐγχύμονος i. marg. suppl. € 

12 προΐει δὲ νέον] LVRCSuid et i. marg. PAM προϊούσησ νέον PAM προϊού- 
σης Math προΐει -- οἰχίας om. Lat — 13 ἡ om. PAL λιϑοβόλου] λίϑου 
RC Suid τῶν — 15 ψόφος] ergo machinis terribilior erat impetus et mis- 
silium strepitus Lat 14 οὖν] μὲν ed. pr. μὲν ovv Hudson φοβερότεροσ P 

φοβερὸς Destinon ὁ ante ψόφος om. PA 1 ψόφος] finit Suidas ἐπαλλή- 
λουσ V ἐπ᾽ ἀλλήλοισ R δ᾽ LRC ἐχτύπουν oi] ἐχτυπούμενοι VR 
διπτόμενοι! ἐριπόμενοι R. ἐρριπόμενοι V* ἐρειπόμενοι V? 10 ἔνδον Μ 
17 δὲ VRC αἵματι — 18 ἐγίνετο ἃ. 21 post ἀπελείπετο collocanda esse putat 

Destinon δὲ VR 18 ἀπρόσβατον L 19 δ᾽ 1, ὄρη] MVRC Lat 
ὄργανα PAL 21 ἀπελείφϑη VRC ^ 
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[2 , ' I .3 ΄ ΄, 

γιζόμεγοι γενναίως ἔσπτεσον, τιλεῖστοι ὃ ἐγένοντο τραυματίαι, xai 
μόλις περὶ τὴν ἑωϑινὴν φυλαχὴν ἐνδίδωσι τοῖς μηχανήμασι τὸ 

zb 2$ nm , ' Éer δ , 

τεῖχος ἀδιαλείτστως τυτυτόμενον" οἱ δὲ φραξάμενοι τοῖς σώμασι xat 
- c ' ἮΝ , , ^ - hl 2 

τοῖς ὅπλοις τὸ χαταρριφρϑὲν ἀντωχύρωσαν πρὶν βληϑῆναι τὰς ἔπι- 

βατηρίους ὑττὸ τῶν Ῥωμαίων μηχανάς. 
24. Ὑπὸ δὲ τὴν ἕω Οὐεσπασιανὸς imi τὴν κατάληψιν τῆς 

γιόλεως συνῆγεν τὴν στρατιὰν ὀλίγον ἀπὸ τοῦ νυχτερινοῦ τιόνου 
διανατιαύσας. βουλόμενος δ᾽ omo vOv χαταρριφϑέντων περισπάσαι 
τοὺς εἴργοντας τοὺς μὲν γενναιοτάτους τῶν izzéov ἀποβήσας [τῶν 

ἵγεσεων) τριχῇ διέταξεν χατὰ τὰ ττεπτωχότα τοῦ τείχους, πτάντοϑὲν 
χεξεφρραγμένους τοῖς ὅτελοις xol τοὺς κοντοὺς τιροΐσχοντας, ὡς ὅττότε 

τὰς ἐπιβατηρίους βάλλοιεν. μηχανὰς κατάρχοιντο τῆς εἰσόδου" 
χατόπιν δὲ αὐτῶν ἔταξεν τοῦ τιεζοῦ τὸ ἀχμαιότατον, τὸ δὲ λοιτιὸν 
ἱχυττικὸν ἀντιχταρεξέτεινεν τῷ τείχει xarà ττᾶσαν τὴν ὀρξινὴν τιρὸς 
τὸ μηδένα τῶν ἀναφευγόντων ix τῆς ἁλώσεως διαλαϑεῖν. κατότειν 
δὲ τούτων πιεριέστησεν τοὺς τοξότας ἔχειν χελεύσας ἕτοιμα τὰ βέλη 
χερὸς ἄφεσιν, ὁμοίως δὲ χαὶ σφενδονήτας χαὶ τοὺς ἐπὶ τῶν μηχα- 
γημάτων, ἑτέρους δὲ χλίμαχας ἀραμένους τιροσφέρειν ivo τοῖς 
ἀχεραίοις τείχεσιν, ἵν᾿ οἱ μὲν τούτους χωλύειν τιειρώμενοι κατα- 
λίποιεν τὴν ἐπὶ τοῖς χαταρριφϑεῖσιν φυλαχήν, οἱ λοιττοὶ δὲ om 
ἀϑρόων βιαζόμενοι τῶν βελῶν εἴξωσιν τῆς εἰσόδου. 

25. Ἰώσητιος δὲ συνιεὶς τὴν ἐπίνοιαν ἐπὶ μὲν τοῦ μένοντος 
τείχους σὺν τοῖς χεχμηχόσιν ἵστησι τοὺς γηραιοὺς ὡς μηδὲν ταύτῃ 

PAMLVRCLatMathem. uet. p. 324. 

1 δὲ VR τουματίαι Α 2 μηχανήμασι- ἃ 8 τοῖς σώμασι καὶ τοῖς 

ὅπλοις] PAMLLat τοῖσ σώμασι χαὶ τοῖσ ὅπλίταισ VR τοῖσ σωματιχοῖσ χαὶ 

τοῖσ 0nàow C τὰ σώματα τοῖς ὅπλοις Hudson ex cod. Rostoch. et Bodl. 
4 χαταρριφϑὲν, prius o i. ras. L χαταριφϑὲν VRC χατερειφϑὲν fort. reponendum 
similiterque u. 8 et 20 ἐπιβατηρίασ, « ante g repictum A 6 χατά- 
λειψιν C " συνῆγεν] iam ducebat Lat στρατιὰν, toc ex « corr. R 

ὀλίγου € 8 δὲ VRC χαταριφϑέντων VRC 9 post s/oyor- 
τας lacunam statuit Destinon τῶν ἵππων ἀποβήσασ tr. P, quare τῶν ἵππων 

seclusit Destinon 10 zd] om. RC! ἢν (s.m. 2) V 12 βάλοιεν V 
χατάρχοιτο C 14 ἀντεπαρεξέτεινεν (-ve M) PM et ut uid. A! ὀρεινὴν, 
£v |. ras. m. 3 V 15 τῶν] τὸν € 16 τούτων pedites significari existimat 

et uerba 13 τὸ δὲ — 15 διαλαϑεῖν ἃ. 18 post μηχανημάτων ponenda esse putat 
Destinon παρέστησε V 17 σφενδονίτασ À σφενδονητὰσ L'R 19 ἀκαι- 

ρέοισ P* ἀκαιραίοισ V!C tra LVR τούτοισ L! τοῦ -- tovo V χατα- 
λείποιεν ῬΊΑΥΕ, 20 χαταριφϑεῖσιν ῬΑ χαταρειφϑεῖσι L! δ᾽ 1, 
ὑπὸ Μ 22 συνεὶσ MVRC 23 σὺν τοῖσ χεχμηχόσι 8. P γε- 
ραιοὺσ ἃ 

1υ 
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βλαβησομένους, εἰς δὲ τὰ παρερρωγότα τοῦ τείχους τοὺς δυνατω- 
τάτους καὶ πιρὸ πάντων ἀνὰ ἕξ ἄνδρας, us" ὧν xal αὐτὸς εἰς τὸ 

γιροχινδυνεύειν ἐχληρώσατο. ἐχέλευσέν τε σπιρὸς μὲν τὸν ἀλαλαγμὸν 
τῶν ταγμάτων ἀποφράξαι τὰς ἀχοάς, ὡς ἂν μὴ χαταπλαγεῖεν, 
πρὸς δὲ τὸ πλῆϑος τῶν βελῶν συνοχλάσαντας χαλύψασϑαι χαϑύ- 
σεερϑὲν τοῖς ϑυρεοῖς ὑπιοχωρῆσαί τὲ τυρὸς ἐλίγον, ἕως τὰς φαρέ- 

τρας χεγώσωσιν οἱ τοξόται. βαλλόντων δὲ τὰς ἐπιβατηρίους μηχανὰς 
αὐτοὺς τεροπτηδᾶν xoci διὰ τῶν ἰδίων ὀργάνων ἀτταντᾶν τοῖς πτολε- 

μίοις, ἀγωνίζεσϑαί ve ἕχαστον οὐχ ὡς ὑττὲρ σωϑησομένης, ἀλλ᾽ 
ὡς ὑπὲρ ἀπολωλυίας ἤδη τῆς ττατρίδος ἀμυνόμενον, λαμβάνειν τὲ 
πρὸ ὀφϑαλμῶν σφαγησομένους γέροντας xci τέχνα xal γυναῖκας 

ἀναιρεϑησομένας ὑπτὸ τῶν ἐχϑρῶν ὅσον οὐδέπω, καὶ τὸν ini ταῖς 
μελλούσαις συμφοραῖς ϑυμὸν προαλίσαντας ἐναφεῖναι τοῖς δρά- 
σουσιν αὐτάς. 

26. Ἔταξεν μὲν οὖν οὕτως ἑκάτερον᾽ τὸ δ᾽ ἀργὸν ἀττὸ τῆς 
σεόλεως πιλῆϑος, γύναια xal παῖδες, ὡς ἐϑεάσαντο vou, μὲν 
φάλαγγι τὴν πόλιν ἐζωσμένην, οὐδὲν γὰρ εἰς τὴν μάχην μεταχεχί- 
γητο τῶν πάλαι φυλαχῶν, τιρὸς δὲ τοῖς βεβλημένοις τείχεσιν τοὺς 
σολεμίους ξιφήρεις καὶ τὴν χαϑύπερϑεν ὀρεινὴν λαμτεομένην ὅτελοις, 
τά τε βέλη τοῖς τοξόταις ἐπανέχοντα τῶν ᾿ράβων, ὕστατόν τινα 

χωχυτὸν ἁλώσεως συγήχησαν ὡς οὐχ ἀπειλουμένων ἔτι τῶν χαχῶν 

PAMLVRCLatMathem. uet. p. 324. Suidas s. προαλίσαντας. 

1 εἰς δὲ] εἴστε L! κατὰ δὲ VRO κατερρωγότα (ex τερρωγότα corr. A) 
PAML παρρερρωγότα C! 2 αὐτοὺσ C 4 ἀποφράξαι V Math ἐπιφράξαι RC 
χαταφράξαι PAML ἂν om. VRCMath χαταπλαγοῖεν ΡΑΜ ὅ χαλύπτεσϑαι 
LVRCMath κχαϑύπερϑεν)] ἐμπροσϑεν C 6 τῶν ϑυρεῶν Ο πρὸς] κατ᾽ LLat 

7 χενώσουσιν Ο ὑποκενώσωσιν ΡΑΜΙ, ἀποβατηρίουσ 1, 8 ἀπατᾶν C 
9 τε] δὲ 1, οὐχ-- 10 ἀμυνόμενον] non quasi conseruandam tueretur, sed quasi 
perditam iam patriam uindicaret Lat οὐχ ὡς ὑπὲρ] ML et ex corr. A οὐχ ὥσπερ 
PA! οὐχ ὑπερ VR ὧσ οὐχ ὑπὲρ 5. 10 óc ὑπὲρ] Α ὥσπερ ὑπὲρ ML ὥσπερ 
PVRC τεῖ δὲ], 11 χαὶ τὰ τέχνα VR 12 ἀναιρεϑησομένας] εὑρεϑησομένουσ 

(- μένασ AL) PAL capi Lat συρησομένας Destinon τὸν] incip. Suid 
0 

18 προαλίσοντασ P et ex corr. A προαλίσαντασ V ἐναφῆναι ΡΊΑ 
δράσσουσιν Ὁ 11 αὐτάς! fin. Suidas 15 δὲ VRC ἑἕχάτερον ] in utroque 
Lat xi Destinon 16 uiv om. P 17 διεζωσμένην M τὴν om. PAM 

püyu»)uetziras.m. 21, μετακεχίνητο, « ex & corr. A οὐδὲν — 18 φυλα- 
κῶν] nullus enim ad pugnam translatus fuerat a custodiis Lat 18 φυλάκων 
PALC 7:000, c euan. P τείχεσιν] ξίφεσι Lt! 19 λαμπο - - μένην A 

20 τά — ᾿ράβων] atque arabum quendam sagittaris tela suggerere (h. e. παρέ- 

χοντα) Lat tovc τοξότασ VROMath τῶν Αράβων suspecta Desti- 
noni ἐπανέχοντασ V Math — 21 ovvggogoav V 
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ἀλλ᾽ ἤδη zagóvvcv. ὁ δὲ Ἰώσηπος τὰς μὲν yvvaixag, ὡς μὴ ϑηλύ- 
voiev οἴχτῳ τὰς δρμὰς τῶν σφετέρων, χαταχλείει ταῖς οἰχίαις μετ᾽ 
ἀπειλῆς ἡσυχάζειν χελεύσας᾽ αὐτὸς δὲ ἐπὶ τῶν ἐρειφϑέντων ἡ 
ἔλαχεν παρήει. τοῖς μὲν οὖν xa^ ἕτερα προσφέρουσι τὰς χλί- 
μακας οὐ προσεῖχεν, ἀπεχαραδόχει δὲ τὴν ὁρμὴν τῶν βελῶν. 

27. Ὁμοῦ δ᾽ οἵ ve σαλπιχταὶ τῶν ταγμάτων ἁττάντων συνή- 
χησαν xci δεινὸν ἐπηλάλαξεν ἢ στρατιά, xci πιάντοϑεν ἀφιεμένων 
ἀπὸ συνθήματος τῶν βελῶν τὸ φῶς ὑπετέμνετο. μεμνημένοι ye 
μὴν τῶν τοῦ Ἰωσήπου προσταγμάτων οἱ σὺν αὐτῷ τάς v6 ἀχοὰς 
πρὸς τὴν βοὴν xoci τὰ σώματα πρὸς τὰς ἀφέσεις ἐφράξαντο, καὶ 
βαλλόντων τὰς μηχανὰς ἐπεξέδραμον δι᾿ αὐτῶν πρὶν ἐπιβῆναι τοὺς 
βαλόντας, συμτυλεχόμενοί ve τοῖς ἀνιοῦσιν σπταντοῖα xal χειρῶν ἔργα 
χαὶ ψγυχῆς ἐναττεδείχνυντο, σεειρώμενοι τταρὰ τὰς ἐσχάτας συμφορὰς 
μὴ χείρους φαίνεσϑαι τῶν ἐν ἀκινδύνῳ τῷ χατὰ σφᾶς ἀνδριζομέ- 
νων" ὥστε οὐ πρότερον ἀπερρήγνυντο τῶν Ῥωμαίων σιρὶν ἢ ττεσεῖν 
ἢ διαφϑεῖραι. ὡς δ᾽ οἱ μὲν ἔχαμνον διηνεχῶς ἀμυνόμενοι xoi τοὺς 

προμάχους ἀμείβειν οὐκ ἔχοντες, τὸ χεχμηχὸς δὲ τῶν Ῥωμαίων 
ἀχραιφγνεῖς διεδέχοντο xol ταχέως ἀντὶ τῶν ἀτιοβιασϑέντων ἐπέ- 
βαινον ἕτεροι, ττ:αραχελευσάμεγοί ve ἀλλήλοις χαὶ πλευρὰν μὲν ἑνώ- 
σαντὲς, τοῖς δὲ ϑυρεοῖς χαϑύπεερϑεν φραξάμενοι στῖφος ἄρρηχτον 
ἐγένοντο xal καϑάπερ ἑνὶ σώματι soy τῇ φάλαγγι τοὺς Ἰουδαίους 
ἀνωθοῦντες ἤδη τοῦ τείχους ἐπέβαινον. 

PAMLVRO Lat Mathem, uet. p. 324. 

1 τὰς μὲν γυναῖχας] τὰ μὲν γύναια VR, om. C. 2 ταῖς] ταῦ Ὁ οἰχείαισ 

VR μετὰ VC 3 ἐπὶ -- 4 παρηξει] ad partem muri, quae sibi optigerat, transit 
Lat ἐπὶ πρὸ LVO πρὸσ αὶ ἐρειφϑέντων] M. ἐχριφέντων PAL! ἐχριφϑέν- 
tov L? ἐρριφϑέντων VRC ἐρριμμένων Bekker 7 V 4 παρίει Α παρείη V 
παρείην R 0 δ om. M δὲ VRC σαλπιγχταὶ (my ex corr. M) PMLR et ex 
corr. ἃ συνήχϑησαν AL'VLat 1 ἀπηλάλαξεν M ἐπιλάλαζεν V 9 oi] ot 

τε VRC 1 eA C ἐπεξέδραμον — 13 ἐναπεδείκνυντο] ipsi eas 
cursu et antequam hostes in his pedem ponerent occupant eosque ascendere 
nitentes proelio deterrebant uaria manuum itemque animi facinora demonstrantes 

Lat ἐξέδραμον LO ἐπιβῆναι, v expunctum uid. A διαβῆναι VRC 
12 βαλόντας] βάλλοντασ PAML διαβάλλοντασ CO διαβαλόντασ VR. τε] γε μὴν 
LVRC 18 ἐνεπεδείχνυτο Math πειρόμενοι AM 14 ἀκινδύνῳ] κιν- 
δύνω Β τῷ] ex corr. A τῶν PA!'MLVROC — 15 ἀπερρύγνυτο Ὁ — 16 δια- 

φϑαρῆναι et i. marg. διαφϑεῖραι V δὲ VRC οἱ uiv] ot μὲν εἰμὲν (εεμὲν 
deletum) C 17 προμάχους] PAMLLat ἐχϑροὺσ VR ἑαυτῶν C 18 ὑπο- 
βιασϑέντων MVRC 19 παραχελευόμενοι 1, τε om. MLVRC μὲν om.P 
20 χαϑύπερϑε V στῖφος] τεῖχοσ MVROC Math globus Lat 21 ἐγένεντο V 

χαὶ eicit Destinon ut hinc incipiat apodosis 
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28. Ὁ δὲ Ἰώσηπος iv ταῖς ἀμηχανίαις. σύμι γουλον λαβὼν τὴν 

ἀνάγκην, 1 δέ ἐστιν δεινὴ τιρὸς ἐπίνοιαν, ὅταν αὐτὴν ἀπόγνωσις 
ἐρεϑίζῃ, ζέον ἔλαιον ἐχέλευσεν καταχέειν τῶν συνηστιιχότων. οἱ δ᾽ 
ὡς παρεσκευασμένον ἔχοντες μετὰ τάχους πολλοὶ xal πτολὺ 7τἀν- 
vo9ev τῶν Ῥωμαίων κατέχεον συνεχιαφιέντες χαὶ τὰ ἀγγεῖα βρασσό- 

μένα vy ϑέρμῃ. τοῦτο χαιομένων τῶν Ῥωμαίων διεσχέδασεν τὴν 

τάξιν, xol μετὰ δεινῶν ἀλγηδόνων ἀτιεχυλινδοῦντο τοῦ τείχους" 
ὁᾷστα μὲν γὰρ τὸ ἔλαιον ἀττὸ χορυφῆς μέχρι στοδῶν ὑττὸ τὰς savo- 
γπιλίας διέρρει τοῦ σώματος ὅλου xol τὴν σάρχα φλογὸς οὐδὲν 
ἔλασσον &veflóoxevo, ϑερμαινόμενον τὲ φύσει ταχέως xol ψυχόμενον 
βραδέως διὰ τὴν zióvqva. τοῖς δὲ ϑώραξιν καὶ τοῖς χράνεσιν ἐνδε- 
δεμένων ἀτεαλλαγὴ τῆς καύσεως οὐχ ν, ττηδῶντες δὲ xal συνειλού- 
μέγοι ταῖς ἀλγηδόσιν az τῶν γεφυρωμάτων ἔπιπτον" οἱ δὲ τρα- 
χιέντες εἰς τοὺς σφετέρους πρόσω βιαζομένους εὐχείρωτοι τοῖς 

χατότειν τιτρώσχουσιν ἦσαν. 
29. "EméAuvev δὲ οὔτε Ῥωμαίους iv ταῖς καχοπραγίαις ἰσχὺς 

οὔτε τοὺς Ἰουδαίους σύνεσις, ἀλλ᾽ οἱ μὲν χαίττερ οἰχτρὰ ἡτάσχοντας 

ὁρῶντες τοὺς καταχυϑέντας ὅμως εἰς τοὺς χαταχέοντας ἐφέροντο 

τὸν πρὸ αὐτοῦ καχίζων ἕχαστος ὡς ἐμτιόδιον ὄντα τῆς δώμης" ol 
δὲ Ἰουδαῖοι δόλῳ δευτέρῳ τὰς προσβάσεις αὐτῶν ἐπτέσφαλλον τῆλιν 
ἑφϑὴν ὑποχέοντες ταῖς σανίσιν, ἧς ἐπολισϑάνοντες ὑπεσύροντο, 
χαὶ οὔτε τῶν τρεττομένων οὔτε τῶν προσβαινόντων τις ὀρϑὸς ἔμενεν, 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐπ᾿ αὐτῶν ὑπτιαζόμενοι τῶν ἐτειβατηρίων μηχανῶν 

PAMLVRCLatHegesippus III 12 p. 190. Mathem. uet. p. 324. 

1i marg. y V (9 C 2L EA V 3 ἐρεϑίζει P1A!C χαταχεῖν 
LVRC συνισπιχότων P δὲ PVRC 4 παρασχευασμένον AMVC 
πάντωϑεν C, om. Lat 5 συνεπαφιέντες — 6 ϑέρμῃ om. C ἀγγία PV! 
et ut uid. A! 6 τοῦτο] τούτων PAL τούτω VR haec res Lat τοῦτ᾽ οὖν 
Destinon 8 ἔλεον Ο χορυφῆς] κόρσησ VRC ὑπὸ] ἐπὶ PAL sub 
Lat 11 χαὶ om. MVRC τῶν χράνεων M 12 πηδῶντες — 13 ἀλγη- 
δόσιν] nunc autem salientes nunc incuruati dolore Lat δὲ] δὴ L'VR 

18 γεφυραμάτων AM οἱ δὲ — 15 ἦσαν] ad suos autem contra nitentes 
tuto recedere non poterant, quoniam facile ab insequentibus capiebantur Lat 

16 ἐπέλειπε ΜΙΝΕΟ δ᾽ ΑΙ, ῥδωμαίοισ LVRC 17 coto ἰουδαίοισ C 
18 ὅμως om. P 19 χαχίζων] χομίζων € ῥώμης] impetum. Lat ῥύμης 
Destinon δρμῆς Niese 20 προβάσεισ PAML progressum Lat τῆλιν 
ex τήλην corr. L 21 ἐφϑὴν PALVRC ἐπιχέοντες ex cod. Voss. 
Hudson cio MVRC ἐπολισϑαίνοντεσ (αἰ i ras. 1 litt V) PV 
ὑπολισϑαίνοντεσ M ἐπεσύροντο L! 22 προβαινόντων PAL 
23 ép] ἀπ᾿ A ox 1, ἐπ᾿ αὐτῶν om. VRC ὑπτιαζόμενοι! ἐπιβια- 
ζόμενοι C 
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συνετιατοῦντο, πολλοὶ δὲ ἐπὶ τὸ χῶμα κατέτειτττον. Pmaiovro δ᾽ 
ὑπὸ τῶν Ιουδαίων οἱ ττεσόντες" ἐσφαλμένων γὰρ τῶν Ῥωμαίων 
οὗτοι τῆς χατὰ χεῖρα συμτλοχῆς ἐλευϑερωθέντες εἰς τὰς βολὰς 
εὐσχόλουν. στολλὰ δὲ καχουμένους ἐν τῇ πιροσβολῇ τοὺς στρατιώτας 
ὃ στρατηγὸς περὶ δείλην ἀνεκάλει. ἔπεσον δὲ τούτων μὲν οὐχ 
ὀλίγοι xal τιλείους ἐτρώϑησαν, τῶν δ᾽ cz τῆς Ἰωταπάτης amé- 
ϑανον μὲν ἕξ ἄνδρες, τραυματίαι δ᾽ ὑπὲρ τριαχοσίους ἀνεχομίσϑη- 
σαν. εἰχάδι μὲν Δαισίου μηνὸς ἣ παράταξις ἦν. 

30. Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐπὶ τοῖς συμβεβηχόσι τὴν στρατιὰν τεαρα- 
μυϑούμενος, ὡς ϑυμουμένους ξώρα xal ov πιροτροττῆς ἀλλ᾽ ἔργων 
δεομένους, προσυψῶσαι μὲν τὰ χώματα, στεύργους δὲ τρεῖς πιεντή- 
xo»ra ποδῶν τὸ ὕψος ἕχαστον χατασχευάσαι χελεύσας πιάντοϑεν 
σιδήρῳ χεχαλυμμένους, ὡς ἑἕδραῖοί τε εἶεν ὑπὸ βρίϑους xal δυσά- 
λωτοι πυρί, τῶν χωμάτων ἐπέστησεν, συνετιιβήσας αὐτοῖς ἀχον- 
τιστάς τὲ χαὶ τοξότας xol τῶν ἀφετηρίων ὀργάνων và χουφότερα, 
σιρὸς δὲ τοὺς δωμαλεωτάτους σφενδονήτας" ot μὴ καϑορώμενγοι διὰ 
τὸ ὕψος xoci τὰ ϑωράχια τῶν τεύργων εἰς καϑορωμένους τοὺς él 
τοῦ τείχους ἔβαλλον. οἱ δὲ μήτε χατὰ χόρσης φερομένων τῶν βελῶν 
ἐχχλίνειν δᾳδίως δυνάμενοι μήτε τοὺς ἀφανεῖς ἀμύνεσϑαι, καὶ τὸ 
μὲν ὕψος τῶν “τύργων δυσέφιχτον δρῶντες ἐχ χειρὸς βέλει, πυρὶ δὲ 
τὸν stgl αὐτοῖς σίδηρον ἀνάλωτον, ἔφευγον ἀττὸ τοῦ τείχους xal 
σιρροσβάλλειν πιξιρωμένοις ἐπιεξέϑεον. καὶ oi μὲν ἐπὶ τῆς ἸΙωτα- 
σάτης ἀντεῖχον οὕτως, ἀναιρούμενοί ve χαϑ' ἡμέραν πολλοὶ xal 

PAMLVRC Lat Mathemat. uet. p. 324. 

LÀ » ^ € ' 5} , 2 

1 συνεπατοῦτο A δ᾽ ἐπὶ 1, δὲ ὑπὸ PVR 2 ἐσφαλμένων] ἐφαλλο- 

μένων L!'VR ἐσφαλλ- μένων L? σφαλλομένων C desilientibus Lat ὃ εἰς --- 4 εὐσχό- 
: Aovy] facillime tela dirigebant Lat εἰς] πρὸσ VRO, spurium putat Destinon 

βουλὰσ CO 4 εὐστόχουν PAML? probante Destinone ὕ cvexeAsivo V — Eme- 

cov — " tgav | i. ras. unius uersus litterarum circiter 50 P ὁ δὲ VRC — 7 ra 
ματίαι A δὲ VROC 8. μὲν] om. L! μὲν ov» VRC δεσίου PAMVROC — Daesii 

20. dies est S. Iulii (VIII id. Iul.) anni Iuliani (607 p. Chr.) 10 ϑυμουμενοσ (sic) C 

11 τρεῖς] volo (s.) P 12 ἕχαστον τὸ ὕψοσ tr. VRC χελεύσας] Bov- 
λεύσασ C 13 ὡς] ὡς ἂν Math 14 ἀπέστησε Μ συνεπιβήσασ, zt 
suppl. ἃ ἐπιβήσασ LVROC προσεπιβήσας ex cod. Voss. Dindorf 16 δὲ] δὲ 
καὶ Μαΐ δῥδωμαλαιωτάτουσ PÀ ῥωμαλαιοτάτουσ ROMath ῥωμαλεωτέρουσ L 
σφενδονίτασ AMath σφενδονητὰσ 11 11 ϑωραχία R ϑωραχεῖα Dindorf 
19 ἀμύνασϑαι CMath 20 τῇ ἐκ χειρὸς βολῇ Math — 21 αὐτοὺσ PLMath 

δυσάλωτον V! δυσανάλωτον RCMath et ex corr. V cov om. V xai] «ai τοῖς 

Math magisque Lat 22 πειρωμένουσ PAMVC ὑἧἡπεξέϑεον L 28 ἀναιρού- 
μενοί — p. 313,2 ἔχοντες] quamuis multi in dies singulos occumberent neque contra 
mali quicquam hostibus facerent, quod eos sine periculo prohibere non poterant Lat 
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μηδὲν ἀντιχαχοῦν τοὺς πολεμίους, ὅτε μὴ μετὰ χινδύνων ἀνείργειν 
ἔχοντες. 

81. Κατὰ δὲ τὰς αὐτὰς ἡμέρας Οὐεσπασιανὸς ἐπί τινα τῶν 
τῆς Ἰωταπάτης ἀστυγειτόνων στόλιν, Ἴαφα χαλεῖται, γεωτερίζουσαν 

xai τῶν Ιωταττιατηνῶν zcaga δόξαν ἀντεχόντων ἐπταιρομένην, Toaia- 
vüv ὄντα τοῦ δεχάτου τάγματος ἡγεμόνα ἐχττέμτεει σπταραδοὺς αὐτῷ 
χιλίους μὲν ἱχιτιεῖς τιεζοὺς δὲ δισχιλίους. ὃ δὲ τὴν μὲν πόλιν δυσά- 

λωτον χαταλαβών, πιρὸς γὰρ τῷ φύσει χαρτερὰ τυγχάνειν οὖσα xal 
δισυλῷ περιβόλῳ τετείχιστο, τιροαττηντηχότας δὲ τοὺς ἐξ αὐτῆς 
ἑτοίμους εἰς μάχην ἰδὼν συμβάλλει καὶ πρὸς λίγον ἀντισχόντας 
ἐδίωχεν. συμφυγόντων δὲ εἰς τὸ τερῶτον τεῖχος οἱ Ῥωμαῖοι χατὰ 
zt00eG προσχείμενοι συνεισέχεεσον. ὅὁρμήσαντας δὲ zw εἰς τὸ 
δεύτερον τεῖχος αττοχλείουσιν τῆς πόλεως οἱ σφέτεροι δείσαντες 

μὴ συνεισβάλωσιν οἱ τιολέμιοι. ϑεὸς δ᾽ ἣν ἄρα ὃ Ῥωμαίοις τὰ Γαλι- 
λαίων ττάϑη χαριζόμενος, ὃς καὶ τότε τὸν τῆς πόλεως λαὸν αὔταν-- 

Ópov χερσὶν οἰχείαις ἐχχλεισϑέντα πρὸς ἀτιώλειαν ἔχδοτον φονῶσιν 
ἐχϑροῖς παρέστησεν. ἐμπίπτοντες γὰρ ἀϑρόοι ταῖς χύλαις χαὶ 
χεολλὰ τοὺς ἐπ᾿ αὐτῶν ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐν μέσαις ἀπεσφάττοντο 
ταῖς ἱχεσίαις. καὶ τὸ μὲν γερῶτον αὐτοῖς τεῖχος οἱ ττολέμιοι, τὸ 
δεύτερον δ᾽ ἔχλεισαν oi σφέτεροι, μέσοι δὲ τοῖν δυοῖν χατειλού- 
μενοι τεεριβόλων βύζην, πολλοὶ μὲν τοῖς ἀλλήλων, πολλοὶ δὲ τοῖς 
ἰδίοις στεριξτιξίροντο ξίφεσιν, ἄπειροι δὲ ὑπὸ Ρωμαίων ἔτσειτοτον 

PAMLVRCLatHegesippus III 13 p. 191. 

1 ἀντικαχοῦντεσ rovc PA 11. marg. xc O 8, κατὰ, τὰ S. i. ras. A 
αὐτὰς iterat C 4 Ἰωταπάτης — ὃ vov om. C ἰαφᾷ MVO ἱἰαχαφὰ P 
ἰαφαχὰ A afaca Lat iaphae (gen. Heg ὃ ἐωταπατηνῶν, vov ex g corr. C 
ἐπαιρουμένην R.— τραϊνὸν M τραϊανὸν, ὃν S. V — 6 δεκάτου] quinto decimo 
Heg ἐχμπέμπει (sic) R 8 τῷ] τὸ P'AVR χαρτερὰν P τυγχάνειν οὖσα] 
τυγχάνειν MO τυγχάνουσα VR 9 προσαπηντηκότασ P προαπαντηχότασ R 
et ex corr. V προσαπαντηχότασ V! 10 ὠδὼν om. VRC 11 πρότερον, 
i. marg. yo πρῶτον ut uid. m. 2 V 12 συνέπεσον PAL δρομήσαντεσ 
PA!'M 13 οἱ σφέτεροι tio πόλεωσ tr. V 14 συνεισβάλωσιν] rursus 
intrarent Lat ϑεὸς — 15 χαριζόμενος] profecto autem deus. galilaeorum 
clades romanis donabat Lat à] δὲ V, om. R ó om. PAL 
16 οἰχίαισ C ἐγχλεισϑέντα PM. ἐχχριφϑέντα V. ἐχχριϑέντα RC. exclusum 

Ó 
Lat 17 ἀϑρόοι R 18 ἐπ᾽ αὐτῶν] ἑαυτῶν PM ἐπ᾽ αὐτον V ἐπ᾽ 
αὐτὸν R καλοῦντες] βοῶντεσ L 19 ἑχετείαισ ΒΟ 20 δὲ VR 
μέσοι ex μέσον corr. 1 τῶν δυεῖν LVRC 21 βύζην om. PLat μὲν -- 
πολλοὶ om. M ἀλλήλων — τοῖς om. VRC 22 περιεπήροντο R et ut 
uid, V! ξίφεσιν] βέλεσιν V 
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οὐδὲ ὅσον εἰς ἄμυναν ἀναϑαρροῦντες᾽ πρὸς γὰρ τῷ χαταττεπλῆχϑαι 
τοὺς πολεμίους τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἔχλασεν ἢ τῶν οἰχείων προδοσία. 
πέρας ἔϑνησχον οὐ Ῥωμαίοις ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις καταρώμενοι, μέχρι 
χιάντες ἀπώλοντο μύριοι χαὶ δισχίλιοι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες. χενὴν 
δὲ μαχίμων λογιζόμενος εἶναι τὴν πόλιν ὃ Τραϊανός, εἰ δὲ καί 
τινὲς ἔνδον εἶεν, οἰόμενος μηδὲν αὐτοὺς τολμήσειν ὑπτὸ δέους, ave- 

τίϑει τῷ στρατηγῷ τὴν ἅλωσιν, χαὶ στείλας ἀγγέλους πρὸς Οὐεσπτα- 
σιανὸν ἡτεῖτο πέμψαι τὸν υἱὸν αὐτῷ Τίτον ἐπιϑήσοντα τῇ νίχῃ 
τέλος. ὃ δὲ συμβαλὼν ὑττολείττεσϑαί τινα πόνον μετὰ στρατιᾶς 
τὸν υἱὸν ἐτειτσέμσοει τιενταχοσίων μὲν ἱτιττέων χιλίων δὲ ττεζῶν. 0 
δὲ σπιρὸς τὴν πόλιν ἐλϑὼν διὰ τάχους xol διατάξας τὴν στρατιὰν 
ἐπὶ μὲν τοῦ λαιοῦ χέρως τὸν Τραϊανὸν ἵστησιν, αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν 

ἔχων ἐξηγεῖτο τιρὸς τὴν πολιορχίαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν χλίμαχας 
πάντοϑεν τῷ τείχει προσφερόντων πρὸς ὀλίγον οἱ Γαλιλαῖοι χαϑύ- 
σίδρϑεν ἀμυνόμενοι λείττουσιν τὸν sceoíBoAov, ἐτοιττηδήσαντες δὲ οἱ 
περὶ τὸν Τίτον τῆς μὲν πόλεως ἐχράτησαν ταχέως, πρὸς δὲ τοὺς 

ἔνδον αὐτοῖς συστραφέντας χαρτερὰ μάχη συρρήγνυται" xai γὰρ ἐν 
τοῖς στενωποῖς οἱ δυνατοὶ τιροσέτειτττον xol ἀπὸ τῶν οἰχιῶν αἱ 
γυναῖχες ἔβαλλον τιᾶν τὸ προστυχὸν αὐταῖς. καὶ μέχρι μὲν $5 ὡρῶν 
ἀντεῖχον μαχόμενοι, δαπανηϑέντων δὲ τῶν μαχίμων τὸ λοιπὸν 
γελῆϑος ἔν ve τοῖς ὑπαίϑροις xoi κατὰ τὰς οἰχίας ἀττεσφάττοντο 
γέοι τε ὁμοῦ xoi γέροντες" οὐδὲν γὰρ ἀρρεν ὑπελείφϑη δίχα νηπίων, 
ἃ μετὰ yvrouxoOv ἐξηνδραττοδίσαντο. τῶν μὲν οὖν ἀναιρεϑέντων 

ἀνά τὲ τὴν πόλιν χἀτὶ τῆς τιροτέρας παρατάξεως ἀριϑμὸς μύριοι 
πρὸς τοῖς τιενταχισχιλίοις ἣν, τὰ δ᾽ αἰχμάλωτα δισχίλια ἑχατὸν 

* 

PAMLVRCLatHegesippus III 13 p. 192. 

1 ἀναναϑαροῦντεσ! ἀναϑαροῦντεσ C τῷ] t0 PA'TVR. 3 ῥωμαίων VRC 
toic ἰδίοις] τοῖσ οἰχείοισ Ῥ τῶν ἰδίων VRC iudaeos Lat 5 δὲ] unde Lat 

τραϊνὸσ Ἡ, 6 τολμήσειν] πολεμήσειν A. πρὸσ τὸν οὐεσπασιανὸν A — 8 αὐτῷ] 

ἑαυτοῦ VR αὐτοῦ C suum LatHeg 9. τέλος] τὸ τέλος ex cod. Voss. Dindorf 

ὑπολίπεσϑαι VO πόνον] vózóvov, τό deletum Ὁ 12 λαιῶ PAC τραϊνὸν 
MV τραϊ- - ανὸν R ἵστησι ΒΟ τὸ] τὸν A! 14 ὀλίγον μὲν οἱ Μ 15 ἀμυ- 
νάμενοι Destinon ἐπιδημήσαντεσ Τιλ saltu demissi Lat δ᾽ 1, 11 αὐτοῖσ, « 
ex v corr. À αὐτῆσ M αὐτοὶ L!, om. Lat συστραφέντεσ L καρτερᾶ 

MLVC μάχηι 1, συρρήγνυνται MLR et ex corr. C 18 στενο- 
ποῖσ RV! 21 ve om. C τοῖς] vaio PC ὑπαιϑρίοισ VRO — oix- iac V 
ἀπέσφαττον L! 22 τε om. Ρ yàg] γοῦν LVRC ἀπελείφϑη VRO 

t ᾿ 
23 ἀν. ρεϑέντων V — 24 xai ἐπὶ VRO 25 coto πεντακισχιλίουσ V δὲ 
VRC — éxatóv] xol ἑχατὸν RC 
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^ , ^ , ' ^€ Ἢ ἢ ^ , 7 M € 

xoi τριάχοντα. τοῦτο συνέβη vo z«Joc 1 αλιλαίοις ztéuvy xL ε 

εἰχάδι “αισίου μηνός. 
32. Ἔμειναν δὲ οὐδὲ Σαμαρεῖς ἀγιείρατοι συμφορῶν" ἀϑροι- 

σϑέντες γὰρ ἐπεὶ τὸ Γαριξεὶν χαλούμεγον ὥρος, p. αὐτοῖς ἐστιν 

ἅγιον, κατὰ χώραν μὲν ἔμενον, ττολέμου δ᾽ εἶχεν ἀτιειλὴν ἥ v6 
σύνοδος αὐτῶν xci τὰ φρονήματα. χαὶ οὐδὲ τοῖς γειτνιῶσι χαχοῖς 
ἐσωφρονίζοντο, τιρὸς δὲ τὰς Ῥωμαίων εὐτιραγίας ἐν ἀλογίστῳ τὴν 
χατὰ σφᾶς ἀσϑένειαν ᾧδουν χαὶ μετέωροι πρὸς ταραχὴν ὑτεῆρχον. 
ἐδόκει δὲ Οὐεσπασιανῷ φϑάσαι τὸ χίνημα xal τὰς ὁρμὰς αὐτῶν 
ὑπιοτέμνεσθϑαι" xal γὰρ φρουραῖς ἡ Σαμαρεῖτις ὅλη διείλητιτο τό 
τὲ πλῆϑος τῶν ἐληλυϑότων χαὶ ἡ σύνταξις ἦν queo Κερεάλιον 
οὖν ἔσιαρχον ὄντα τοῦ σιέμτυτου τάγματος μετὰ ἑξαχοσίων ἱγιτέων 
χαὶ τιεζῶν τρισχιλίων ττέμτεει. τούτῳ τιροσβαίνειν μὲν τὸ ὄρος xol 
συνάστιτειν μάχην ovx ἀσφαλὲς ἔδοξεν “τολλῶν χαϑύπερϑεν τῶν 
γπολεμίων ὄντων, κυχλωσάμενος δὲ τῇ δυνάμει πιᾶσαν τὴν ὑπόρειον 
δι᾿ ὅλης αὐτοὺς ἐφρούρει τῆς ἡμέρας. συνέβη δὲ ὕδατος ἀπτορου- 

μένων τῶν Σαμαρέων ἐχφλεγῆναι τότε xal χαῦμα δεινόν, ὥρα δ᾽ 
ἣν ϑέρους χαὶ τῶν ἐπειτηδείων τὸ τελῆϑος ἀτταράσχευον, ὡς τοὺς 

μὲν αὐϑημερὸν ὑπὸ τοῦ δίψους ἀποθανεῖν, τιολλοὺς δὲ τῆς τοιαύ- 
της ἀπωλείας τὸ δουλεύειν τεροαιρουμένους Ῥωμαίοις τιροσφιυγεῖν. 
ἐξ ὧν συνεὶς ὃ Κερεάλιος xol τοὺς ἔτι συμμένοντας ὑπὸ τῶν ὃει- 
γῶν χατεαγότας ἐπαναβαίνει τῷ ὄρει, xol τὴν δύναμιν ἐν χύχλῳ 

PAMLVRC LatHegesippus III 13 p. 193. 
1 πέμπτῃ καὶ sixaó|] sixootg VROC 2 δεσίου PMVR δεισίου O iunii 

Lat Daesii 25. dies est 13. Iulii (III id. Iul) anni Iuliani (67 p. Chr.) 

3i marg.zg O ἔμειναν, avs. À οὐδὲ] οὔτε PAL URDU Ἐν τη ΟΝ, 
4 γαριζὶν MVRO et ex corr. PAL garizim Heg αὐτοῖς] αὐτοῖσ uiv C 
5 μὲν Ss. P δὲ VRC " πρὸς — 8 Qóovy] sed inconsulta suarum uirium 

infirmitate secundis romanorum rebus excitati prona in tumultum uoluntate pende- 

bant Lat cum — multo autem amplius prosperioribus romanorum successibus per 
inuidiam commouerentur Heg ἐν ἀλογίστῳ om. P τὴν] vj MLVRC 
8 ἀσϑενεία MLVRC ᾧδουν] διώδευον 1, ὠρρώδουν MRO ὠρώδουν V 
ταραχὰσ V 9 οὐεσπασιανὸσ P οὐεσπασιανοῦ A! — 10 φρουραῖς] ἀεὶ φρουραῖσ 
LVRC εἰ φρουραῖσ M. et fort. Lat, in quo est eísi — cincta erat 11 τε] ye M 
tamen Lat χερέλλιον ΑΙ, κερέλλι P cerealem Lat cereals Heg; cf. IV 552 54. 

VI 231 12 us9* € μετὰ — 13 τρισχιλίων] cum tribus milibus utrius- 
que militiae uiris Heg 18 ἐχπέμπει CO προβαίνειν 11 14 τῶν πολεμίων 
πολλῶν χαϑύπερϑεν tr. ΕΟ — xafonto0s L' | 15 ὑπόρειαν Μ ὑπώρειαν LVC 
ὑπωρίαν R 17 δὲ VRC 18 τοὺς] τινὰσ AMLVRC 19 ὑπὸ] Bekker 

ἀπὸ codd. δείψουσ V1C! 20 τῶ δουλεύει C προελομένουσ RC 
ῥωμαίουσ V προσφεύγειν 1,1 21 συνιεὶσ PA χκερέλλιοσ PAL cerealis 
Lat ὑπὸ] ἐπὶ VR ? 
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σεριστήσας τοῖς ττολεμίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ δεξιὰς προυχαλεῖτο 

xal σώζεσϑαι παρεχαάλει διαβεβαιούμενος ἀσφάλειαν τὰ Omo 
ῥέψασιν" ὡς δ᾽ ovx ἔπεειϑεν, τεροσττεσὼν αἀττέχτεινεν πάντας, χιλίους 
ἑξαχοσίους émi μυρίοις ὄντας" ἑβδόμῃ καὶ εἰχάδι Δαισίου μηνὸς 
ἐπράχϑη. χαὶ τοιαύταις μὲν συμφοραῖς Σαμαρεῖται. ἐχρήσαντο. 

33. Τῶν δ᾽ ἀνὰ τὰ Ιωτάπατα χαρτερούντων xoi τταρ᾽ ἐλτείδα 
τοῖς δεινοῖς ἀντεχόντων τεσσαραχοστῇ μὲν ἡμέρᾳ xoi ἑβδόμῃ τὰ 
χώματα τῶν Ῥωμαίων ὑπερήρϑη τὸ τεῖχος, αὐτομολεῖ δέ τις πρὸς 
τὸν Οὐεσπασιανὸν τῆς αὐτῆς ἡμέρας τήν «e ὀλιγότητα τῶν ἐπὶ τῆς 
πόλεως ἐξαγγέλλων xol τὴν ἀσϑένειαν, xai ὡς ἀγρυτινίᾳ διηνεχεῖ 
χαὶ μάχαις ἐπαλλήλοις δεδαπτανημένοι δυνατοὶ μὲν εἶεν οὐδὲ βια- 
ζομένους ἔτι φέρειν, καὶ δόλῳ δ᾽ ἂν ἁλοῖεν, εἴ τις ἐπιϑοῖτο᾽ περὶ 

γὰρ τὴν ἐσχάτην φυλαχήν, xaO! ἣν ἄνεσίν ve τῶν δεινῶν ἐδόχουν 
ἔχειν xal χαϑάπτεται μάλιστα χεχοττωμένων ξωϑινὸς ὕπνος, χατα- 

δαρϑάνειν ἔφασχεν τοὺς φύλαχας συνεβούλευέν τε χατὰ ταύτην τὴν 
ὥραν ἐπελϑεῖν. τῷ δ᾽ ἣν μὲν δι᾿ ὑπονοίας ὃ αὐτόμολος τό τε 
zQóc ἀλλήλους πιστὸν εἰδότι τῶν Ἰουδαίων xal τὴν πρὸς τὰς 

χολάσεις ὑτιεροψίαν, ἐπειδὴ xol περότερον ληφϑείς τις τῶν ἀπὸ 

τῆς Ιωταττάτης τιρὸς σιᾶσαν αἰχίαν βασάνων ἀντέσχεν xoi μηδὲν 

10 

15 

Ὰ Ν - — , - M 3 

διὰ πυρὸς ἐξερευνῶσι τοῖς ττολδμίοις ztegl τῶν ἔνδον eiztQv ἂνξ- 99 

σταυρώϑη τοῦ ϑανάτου χαταμειδιῶν" τά ye μὴν εἰχότα πιστὸν 
, 3 , - 2 

ἐποίει τὸν τιροδότην, xol τάχα μὲν ἀληϑεύειν ἐχεῖνον, μηδὲν ὃ 

PAMLVRCLatHegesippus III 15 p. 194 Suidas s. ὑπεροψίαν, ἀντέσχε, 
χαταμειδιῶν. 

1 τῶν πολεμίων, i. marg. yg τοῖσ πολεμίοισ m. 2 V πρῴτον V 
ἐπὶ δεξιὰς] a deatera parte Lat 3 δὲ VR χιλίους — 4 ὄντας i. 
marg. suppl. L 4 μυρίοισ, o. ex ov corr. L μυρίουσ C δεσίου (s ex 

αι €orr. P) PMVR δεισίου C δεσίου μηνὸσ ἑβδόμη xol εἰχάδι tr. VRC 
ἑβδόμῃ καὶ delebat TToinardus Daesii 27. dies est 15. Iulii (id. Iul.) 
5 ἐπράχϑη seclusit Bekker — 6 i. marg. 9" V δὲ ΕΟ ἐωταπᾶτα L 
διακαρτερούντων MVRO τὰ]: - A. " xal ἑβδόμῃ om. L octauo Heg 
8 τῶν om. PAML probante Destinone Ρωμαίοις Destinon tO τεί- 
χει Ο 10 ἐξαγγέλων A ἐξαγγέλλω C! — 12 ἁλοῖεν] Dindorf ἁλῶεν PAMLRC 
et i. marg. ἁλῶσιν V ἐπίϑοιτο M et ex corr. ἃ ἐπιϑοῖτο, . ex εἰ corr., 
9 i ras.m,. 2 L 13 yàg om. VRC &vtolv] ἀναισίν € 14 χατα- 
δαρϑά - νειν, eras. ε L xal καταδαρϑάνειν C 15 συνεβούλευέν vs] συνεβού- 
λευσέν τε L' συνεβούλευέ τε L? συνεβούλευέται OC κατ᾽ αὐτὴν VR xal ταύ- 
την C eadem Lat 16 δὲ VRC μὲν om. L τὸ — 18 ὑπεροψίαν] 
habet Suidas s. ὑπεροψίαν ve om. Suid 17 xal — 19 ἀντέσχε habet 
Suidas s. ἀντέσχε 18 τῶν — 19 Ἰωταπάτης] ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων Suid 
19 μηδὲν — 21 καταμειδιῶν extant apud Suidam s. χαταμειδιῶν 20 διὰ πυρὸς] 
διαπύρωσ ex corr. A 21 ταὶ τὸ 1," εἰκότα πιστὸν 1. ras. 10---1 litt. 
m. 2 (eras. uid. πιστὸν εἰχότ- ὃ L 22 ἐποίία δὲ VRC 
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αὐτὸς ἐξ ἐνέδρας τιδείσεσϑαι μέγα τιροσδοχῶν, τὸν μὲν φυλάσσειν 
ἐχέλευσεν, imi δὲ τὴν χατάληψιν τῆς ττόλεως παρεσχεύαζε τὴν 

; 
στρατιαν. 

34. Κατὰ δὲ τὴν μηνυϑεῖσαν ὥραν ἤεσαν ἡσυχῆ τιρὸς τὸ τεῖχος. 
xoi πρῶτος ἐπιβαίνει Τίτος σὺν ἑνὶ τῶν χιλιάρχων Δομετίῳ 
Σαβίνῳ τῶν &zó τοῦ τεέμτυτου καὶ δεχάτου τάγματος ὀλίγους ἄγων" 
ἀτιοσφάξαντες δὲ τοὺς φύλαχας εἰσίασιν εἰς τὴν πτόλιν, μεϑ᾽ οὗς 

Σέχστος τις Καλουάριος χιλίαρχος x«i Πλάχιδος τοὺς ὑττὺ σφίσι 

τεταγμένους εἰσῆγον. χατειλημμένης δὲ τῆς ἄχρας χαὶ τῶν πολε- 

μέων ἐν μέσῳ στρεφομένων, ἤδη δὲ καὶ ἡμέρας οὔσης, ὅμως ovr 
τῆς ἁλώσεως τοῖς χρατουμένοις αἴσϑησις ἢν χαμάτῳ τὲ γὰρ οἱ 
πολλοὶ xal ὕτινῳ διαλέλυντο, καὶ τῶν διανισταμένων ὁμίχλη τὰς 
ὄψεις ἀττήμβλυνεν ττολλὴ κατὰ τύχην τότε τῇ τιόλει περιχυϑεῖσα, 
μέχρι ττάσης τῆς στρατιᾶς εἰσπτεσούσης πρὸς μόνην τὴν τῶν χαχῶν : 
αἴσϑησιν ἐξανέστησαν χαὶ τὴν ἅλωσιν ἐπίστευον ἀναιρούμενοι. 
Ῥωμαίους δὲ χατὰ μνήμην ὧν ix τῆς :τολιορχίας ἔτταϑον οὔτε 

φειδὼ εἰσήει τινὸς οὔτ᾽ ἔλεος, ἀλλ᾽ εἰς τὸ χάταντες ἀττὸ τῆς ἄχρας 

τὸν λεὼ συνωθοῦντες ἐφόνευον. ἔνϑα καὶ τοὺς ἔτι μάχεσϑαι δυνα- 
μένους ἢ δυσχωρία τὴν ἄμυναν ἀφείλετο" ϑλιβόμενοι γὰρ ἐν τοῖς 
στενωττοῖς x«i χατὰ τοῦ τιραγοῦς ὑπολισϑάνοντες δέοντι xov ἄχρας 

ἐχαλύτιτοντο τῷ πολέμῳ. τοῦτο σπτολλοὺς xal τῶν τιερὶ τὸν Ἰώσηπον 
ἐπειλέχτων Én^ αὐτοχειρίαν τταρώξυνεν᾽ χατιδόντες γάρ, ὡς οὐδένα 

PAMLVRCLatHegesippus 1Π| 15 p. 195. 

ἌΜΜΟΝ, , , Et 

1 αὐτὸν L! πήσεσϑαι R μέγα om. V!C τὸ ἃ 2 παρε- 
σχεύαζε, G ex g corr. M εὐτρέπιζε 1 4 ἵεσαν A ὅ χιλιαρχῶν R δομιτίω 

i 
RC δομετίω (s. m. 2) V 6 πεντεχαιδεχάτου mauult Cardwell ὀλίγους] 
τινὰσ ὀλίγουσ Χ 5. dyayov L!  1}1αἀποσφάξαντασ C |ισίασιν C. πολιν 
PAL Lat πόλιν ἡσυχῆ MVRC 8 σεχτόὸσ P σέκτοσ VR σέξστοσ M Καλου- 
ἄριος] PAL χερεάλιοσ MVC. χερέ- λλιοσ Ἢ, caluarus Lat χιλιάρχησ PAML 
9 χατηλειμμένησ C χαὶ τα. R 10 ἐν μέσῳ] ἐν μέση vi, πόλει AMLVRCLat 
ὅμως] ὅπωσ R 11 zs om. P 12 διελέλυντο L λέλυντο VRC 13 πόλει] 

ub l(s. m. 22 Ο 14 πρὸς — 15 αἰσϑησιν] solo malorum periculo Lat 10 κατα] 
χατά τε ἐκ τῆς πολιορχίας] περὲ τὴν πολιορκίαν VRC obsidionis tem- 
pore Lat ἐπὶ τῆς πολιορκίας Niese — 17 φειδὸσ V! φειδὼσ V^RO, quo uitatur 
hiatus οὐτ οὐτε VRC — κάταντες] VRCLat χάταντεσ ἅπαντεσ PAML 
18 τὸν] τῶν V'R. λεὼν MVRC 19 δυσχωρία] δυσχέρια ἃ ἀφείλατο PA!1V!R 
20 στενοποῖσ V'R ὕὑἧ-πολισϑάνοντες] Dindorf ὑπολισϑαίνοντεσ (αἰ i. ras. R) 

codd. ὑπολισϑαίνοντε ε] δέοντι, ante ῥέοντι circiter 60 litt. eras. P 
Cr Cr 

ὴ ῥέοντι ῥᾷόν τι V?R 21 ἐχαλύπτοντο)] ἐκαλυπτον C τὸν om. C 
22 παρόξυνε C 

331 
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τῶν Ῥωμαίων ἀνελεῖν δύνανται, τό ye πεσεῖν αὐτοὺς ὑπὸ Ῥωμαίων 
σεροέλαβον xol συναϑροισϑέντες imi τὰ χαταλήγοντα τῆς πόλεως 
σφᾶς αὐτοὺς ἂνεῖλον. 

992 35. Ὅσοι ye μὴν ὑπὸ πρώτην τῆς χαταλήψεως αἴσϑησιν τῶν 
φυλάκων διαφυγεῖν ἔφρϑασαν ἀναβάντες εἴς τινα τῶν προσαρχτίων 5 
συύργων μέχρι μέν τινος ἀττημύναντο, ττερισχεϑέντες δὲ τυλήϑει τῶν 

“πολεμίων ὀψὲ παρεῖσαν τὰς δεξιὰς xol τοῖς ἐφεστῶσιν τὴν σφαγὴν 

333 εὔϑυμοι τταρέσχον. ἀναίμακτον δ᾽ ἂν ἢν αὐχῆσαι Ῥωμαίοις τὸ 

τέλος τῆς πολιορκίας, εἰ μὴ χατὰ τὴν ἅλωσιν εἷς ἔπεσέν Tue" éxa- 
334 τοντάρχης ἣν “ΑἸντώνιος, ϑνήσχει δ᾽ ἐξ ἐνέδρας. τῶν γὰρ εἰς τὰ 10 

σπήλαιά τις συμτιεφευγότων, ττολλοὶ δ᾽ οὗτοι :τλῆϑος ἦσαν, ἱχετεύξι 
τὸν ΑἸντώνιον ὀρέξαι δεξιὰν αὐτῷ πίστιν ve σωτηρίας καὶ βοή- 

335 ϑειαν moóc ἄνοδον" ὃ δ᾽ ἀφυλάχτως ὥὦρεγε τὴν χεῖρα, καὶ φϑάσας 
αὐτὸν ἐχεῖνος νύττει χάτωϑεν ὑττὸ τὸν βουβῶνα δόρατι καὶ moga- 
χρῆμα διεργάζεται. 15 

990 36. Kor' ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν τὸ φανερὸν σελῆϑος 
ἀνεῖλον οἱ Ῥωμαῖοι, ταῖς δ᾽ ἐπιούσαις ἀνερευνώμενοι τὰς χατα- 
δύσεις τοὺς ἐν τοῖς ὑπονόμοις xol τοῖς σττηλαίοις ἔπεξήεσαν. xai 

337 διὰ zone ἐχώρουν ἡλικίας τελὴν νηττίων xol γυναικῶν. χαὶ và μὲν 
αἰχμάλωτα χίλια πρὸς τοῖς διαχοσίοις συνήχϑη, νεχροὶ δὲ κατὰ 30 

τὴν ἅλωσιν xol τὰς “τρότερον μάχας συνηριϑμήϑησαν τετραχισμύ- 
338 ριοι. Οὐεσπτασιανὸς δὲ τήν τὲ πόλιν χατασχάψαι χελεύει xal τὰ 

PAMLVROC LatHegesippus III 15 p. 195. Suidas s. διεργάζεται. 

1 γε] τε PA, om. L πεσεῖν] μὴ πεσεῖν Hauerkamp ex cod. L. B. 

αὐτοὺς] αὐτοὶ MLVROC 2 v& om. C 4 πρώτην τῆς] πρώτησ t6 
A et ex corr. P πρώτησ P!L 5 ἀναβάντες] ἀναλαβόντεσ C 6 πύρ- 
yov L δὲ τῶ πλήϑει MVROC "7 παρῆσαν 1, παρῆχαν O σΣχαὶ τοῖς ἔφε- 
στῶσι»] hisque instantibus Lat ἐφεστῷσενῦ 8 εὐϑυμοι ἕτοιμον (£- V) VR 
ἕτοιμοι Ο δ᾽ ἂν ἤν] MLCV! ἐνῆν PA ἐν ἡ ἦν R et ex corr. V ῥωμαίουσ 
MVRO 9 εἰ μὴ — 10 ἐνέδρας] nisi unus ex ipsis excidio cecidisset ecaton- 

tarchus antonius peremptus insidiis Lat χατὰ] xci χατὰ AML εἷς ἔπεσέν 

τις] εἰσέπεσέν (v eras. L) τισ PAL sio ἔπεσεν MVR εἰσέπεσεν C 10 ἢν] 0c 
ἣν MVRC δὲ LVRC 11 συμπεφευγότων, v ex y cOrr. À συμπε- 

φευγόντων R συμφευγόντων € z0AÀv ex corr. A πολὺ MRC δὲ 
VRC ἱκέτευε ΝΥ͂ΒΟ 12 πίστιν] πίστι R! πίστεις ΒΞ 18 0 δ᾽ — 15 διερ- 
γάζεται] cumque is manum porreaisset incaute super illum hasta praeuentum 
sub inguine perculit Lat δὲ AVROC ὄρεγε PL! ὅρεγε C φϑα- 
σας -- 15 διεργάζεται habet Suidas mutata et breuiata 14 ὑπὸ] ἐπὶ 
PAL Suid 17 οἱ om. VRC δὲ VRC ἀναιρευνώμενοι R 18 ὑπο- 
νόμοις] ὑπὸ νόμοισ, « ex v corr. m. 2 V ἐπεξίησαν PA ἐξήεσαν C 
20 αἰχμάλωτα. κατὰ] χατάτε RO — 21 xoi] χαὶ xata VRO τετρακισμύριοι 
συνηρηϑμήϑησαν (sic) tr. V quadringenta milia cod. Vat. et Berol. Lat 
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φρούρια “στάντα πιροσεμείσερησιν αὐτῆς. ᾿Ιωτάπατα μὲν οὖν οὕτως 
ἑάλω τρεισχαιδεχάτῳ τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας ἔτει Πανέμου νου- 
unvíq. 

VIIL. 1. Ῥωμαῖοι δὲ τὸν Ἰώσητιον ἀναζητοῦντες xava τὲ ὀργὴν 
σφετέραν χαὶ σφόδρα τοῦ στρατηγοῦ φιλοτιμουμένου, μεγίστη γὰρ 

ἦν μοῖρα τοῦ ττολέμου ληφϑείς, τούς τὲ νεχροὺς διηρεύνων xal τοὺς 

ἀποχρύφους. ὃ δὲ τῆς πόλεως ἁλισχομένης δαιμονίῳ τινὶ συνεργίᾳ 
χρησάμενος μέσον μὲν ἑαυτὸν ἐχχλέτιτει τῶν τιολεμίων, χαϑάλλεται 

δὲ εἴς τινα βαϑὺν λάχχον, ᾧ τελατὺ σπήλαιον διέζευχτο κατὰ τιλευρὰν 
τοῖς ἄνωϑεν ἀόρατον. ἔνϑα τεσσαράχοντα μὲν τῶν ἐτεισήμων ἄνδρας 
καταλαμβάνει λανϑάνοντας, παρασχευὴν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐχ ὀλίγαις 
ἡμέραις διαρχεῖν δυναμένην. μεϑ᾽ ἡμέραν μὲν ovv ὑπιεστέλλετο 
τῶν στολεμέων τεάντα διειληφότων, νυχτὸς δ᾽ ἀνιὼν ἐζήτει δρασμοῦ 
διάδυσιν xal τὰς φυλαχὰς κατεσχέσχυτετο. φρουρουμένων δὲ σταντα- 
χόϑεν πτάντων δι᾿ αὐτὸν ὡς λαϑεῖν οὐχ ἣν, αὖϑις εἰς τὸ σττήλαιον 

χατήει. δύο μὲν οὖν ἡμέραις διαλανϑάνει, τῇ δὲ τρίτῃ γυναιχὸς 
ἁλούσης τῶν ἅμα αὐτοῖς μηνύεται, καὶ Οὐεσττασιανὸς αὐτίχα μετὰ 

στουδῆς τιέμτχεει δύο χιλιάρχους Παυλῖνον xai Γαλλιχανόν, δεξιάς 
τε τῷ Ιωσήτιῳ δοῦναι χελεύσας χαὶ τιροτρειμομένους ἀνελϑεῖν. 

2. ᾿Ηφιχόμενοι γοῦν τεαρεχάλουν οὗτοι τὸν ἄνδρα χαὶ πίστεις 

zeol σωτηρίας ἐδίδοσαν, οὐ μὴν ἔπεειϑον" iw» γὰρ ὧν εἰχὸς ἣν 
τοσαῦτα δράσαντα παϑεῖν, οὐχ ἐχ τοῦ φύσει τῶν τταραχαλούντων 

PAMLVRC LatHegesippus III 15 p. 195 Suidas s. μοῖρα, δεξιάς. 
1 προσεπίμπρησιν L! προσεμπίμπρησιν Β΄ ἰωταπάτη ἃ. οὖν om. A 

2 τρισκαιδεχάτω MLVRC πάνεβου, € ex ἡ COrr., αἰ s. m. 2 V; Πάνημος 
recte dicitur γεομηνία L Panemi numenia est dies 20. Iulii (XIII 
k. Aug.) anni Iuliani (607 p. Chr.) — i. marg. 'V χα Ὁ 5 μεγίστη — 6 ληφ- 
9síc] habet Suidas s. μοῖρα διηρεύνουν PA! 7 ἀποχρύφους] PALLat 
ἀποκχρύφουσ tjo πόλεωσ μυχούσ MVRC τῆς] ἄρτι vio MVRO δαιμονία A 
συνεργεία ΒΒ 8 μέσων Μ uivom. αὶ αὑτὸν R αὐτῶν VO ἔἔχλεπτεν 

α σ 
PAL 9 óàs.AÀ 10 ὥρατον, o ex corr. ὁ τεσαράχοντα A 11 λαν- 
ϑάνοντοσ R! δ᾽ δὲ AC ce V δὲ τῶν ex cod. Voss. Dindorf 12 ἀρκεῖν V 
ὑπεστέλλετο] ὑπέστελλεν ξαυτὸν L 18 διηλειρότων C δὲ VR ἀνιὼν — 
14 χατεσχέπτετο)] ascendens uigilias explorabat ut fugeret Lat δρασμὸν C 
14 διάλυσιν L' δὲ om. R πάντοϑεν L 18 πάντων] πάντων τῶν πύργων 
M τῶν πύργων VRC δι᾿ om. R αὑτὸν R λαϑεῖν] λαϑεῖν δ V 
10 ἡμέρασ MVRC 11 τῶν om. VRC 18 γαλλικιανὸν PAML gallicanum 
LatHeg δεξιάς — 19 χελεύσας habet Suidas 19 τε om. VRC προτρεψα- 

μένουσ PAL? προτρεψαμένοσ sic C 20 γοῦν] οὖν PAL δὲ VRC 21 ὧν] 
O Ο. ἦν ἦν τὸν VRC 22 δράσαντα, litt. ἀντα solito angustius scriptae M 
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ἡμέρου τὰς ὑποψίας συνέλεγεν ἐδεδίει ve ὡς ἐπὶ τιμωρίαν zcgo- 
χαλουμένους, ἕως Οὐεσπασιανὸς τρίτον ἐπισσέμσοξι χιλίαρχον Νικά- 
voga γνώριμον τῷ Ἰωσήπῳ xal συνήϑη πάλαι. παρε! ον δ᾽ 
οὗτος τό τὲ φύσει Ῥωμαίων χρηστὸν χερὸς oUG ἂν ἃ ἅπαξ ἕλωσι διεξ- 
jet, xai ὡς δι᾿ ἀρετὴν αὐτὸς ϑαυμάζοιτο μᾶλλον ἢ μισοῖτο τυρὸς 

τῶν ἡγεμόνων, σπουδάζειν τὲ τὸν στρατηγὸν οὐχ ἐπὶ τιμωρίαν 
ἀναγαγεῖν αὐτόν, εἶναι γὰρ ταύτην χαὶ παρὰ μὴ τιροϊόντος λαβεῖν, 
ἀλλὰ σῶσαι πιροαιρούμενον ἄνδρα γενναῖον. τιροσετίέϑει δ᾽ ὡς οὔτ 
ἂν Οὐεσπασιανὸς ἐνεδρεύων φέλον ἔπτεμτεεν, ἵνα τοῦ χαχίστου τεράγ- 
ματος τιροστήσηται τὸ κάλλιστον, ἀπιιστίας φιλίαν, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 

ἀπατήσων ἄνδρα φίλον ὑπήχουσεν ἐλϑεῖν. 
3. Ἐνδοιάζοντος δὲ τοῦ Ἰωσήπου xal πρὸς τὸν Νιχάνορα τὸ 

μὲν στρατιωτιχὸν ὑτε᾿ ὀργῆς ἐχχαίειν τὸ σττήλαιον ὥρμητο, κατεῖχεν 

δ᾽ αὐτοὺς ὃ πολέμαρχος ζωγρῆσαι τὸν ἄνδρα φιλοτιμούμενος. ὡς 
δ᾽ 6 τὲ Νικάνωρ προσέχειτο λιτεταρῶν xoi τὰς ἀπειλὰς τοῦ 7t0ÀE- 
μίου τυλήϑους ὃ ̓ Ιώσητεος ἔμαϑεν, ἀνάμνησις αὐτὸν τῶν διὰ νυχτὸς 

ὀνείρων εἰσέρχεται, δι ὧν ὃ ϑεὸς τάς τε μελλούσας αὐτῷ συμ- 
φορὰς προεσήμαινεν ᾿Ιουδαίων xai và πιερὶ τοὺς Ῥωμαίων βασιλεῖς 

ἐσόμενα. ἣν δὲ χαὶ περὶ χρίσεις ὀγείρων ἱχαγὸς συμβαλεῖν τὰ 
ἀμφιβόλως ὑττὸ τοῦ ϑείου λεγόμενα, τῶν γε μὴν ἱερῶν βίβλων ovx 
ἠγνόει τὰς προφητείας ὡς ἂν αὐτός τε ὧν ἱερεὺς καὶ ἱερέων ἔγγο- 

PAMLVRC LatHegesippus ΠῚ 15 p. 196. 

1 γε] δὲ PA τιμωρίαν] σωτηρίαν PA poenam Lat προχαλου- 

μένοσ M προχαλούμενοσ PA (uelut) -euocaretur Lat 2 ἐπιπέμπει! ἔτι 
πέμπει VRO 3 γνώρημον C συνήϑει PL! συνήϑη, ἡ finale i. ras. V 
παρελϑὺν C δὲ VR 4 ῥδωμαίω R! χρηστὸν, ἡ ex 1 corr. uid. m. 2L 
διεξήει, ἤει l ras. V 6 τῶν] τὸν AC τιμωρίαν ἀναγαγεῖν] τιμωρίαν 
ἀγαγεῖν ῬΊΑ τιμωρία ἀναγαγεῖν VRC τιμωρία ἀνα] ἀγαγεῖν ex corr. P τιμωρία 
ἀγαγεῖν L 7 εἶναι P!L ἐνεῖναι AMVRC et ex corr. P μὴ παρὰ tr. 
LVR παρὰ om. C προσιόντοσ PAL 8 προσετίϑη C! óà VRC 
10 προστήσηται τὸ, litt. quat τὸ i.ras. minore m. 2 L προστήσαιτο τὸ V προ- 

στήσαι τὸ RC! ἀπιστίαν φιλίασ VRC οὐδ οὔτ᾽ LVRC αὐτὸς 
om. C 11 &vógc] ἂν ἰδία VR ὑπήκουσεν] ἐποίησεν ó. marg. yg ὑπείχου- 
ccv V 12 ἐνδυάζοντοσ PL' δὲ om.L 13 ὥρμησαν M 14 δὲ VRC 
15 δὲ VRC ὅτε ὁ wux&voo V προσέχειτο] προσεχαλεῖτο P. ἐπέχειτονῦ 
λιπαρῶν, v i. ras. m. 2 L λιπαρῶσ V?R τοῦ πολεμίου πλήϑους] PAML Lat 
τοῦ πολέμου πληϑούσασ VRC [16 αὐτὸν] P'AML αὐτῶ VRC et ex corr. P 
11 τε om. VR συμφορὰσ αὐτῶ tr. VRC 18 προεσήμανεν PAML?V 
τὰ] τὰσ P! c&à- M 19 ἱκανὸς] ἱκανῶσ V? stzavoc C συμβάλλειν VRO 
.et coniectare — sciebat Lat 0 ἀμφιβόλως om. C 21 ἡγνώει C ἔχγονοσ 
MVROC 

{2} 

10 

20 
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r4 2 ^ ^ , er 2! (€ , Ly ' LA d - » 

γος ων ἕπτὶ τῆς vOTC ὡρας ἔγϑους yevouevog xat τὰ φριχώδιη τῶν 23923 
, 5 , , ΄ - mh ta ^ 

σχιροσφάτων ὀνείρων σττάσας φαντάσματα τιροσφέρει τῷ Dep λελη- 
A 3E Ὁ ) SN S2 XA; ͵ - ἘΝ wr, ς At 

ϑυῖαν εὐχὴν, xazetÓr, τὸ Ιουδαίων, ἔφη, φῦλον ὁχλάσαι δοχεῖ σοι 
MN ΤΟΣ ΑΜΑΝ δῆς ὟΣ SPOgmeci e. τῷ χτίσαντι, μετέβη δὲ πρὸς Ῥωμαίους v) τύχη “τᾶσα, καὶ τὴν ἐμὴν 

' 2 /c M 25 ἢ - WAN ' c ΄ ' T 

Uvyrv éreAéSo τὰ μέλλοντα eizteiv, δίδωμι μὲν Ῥωμαίοις τὰς χεῖρας 
' Vt , ] » TX )44* ' * , 

ἑχὼν xal ζῶ, μαρτύρομαι δὲ ὡς ov τεροδύτης, ἀλλὰ σὸς εἶμιι διάχονος." 
- 29 ' JA Jj - - , - 3 y , 

4. Ταῦτ εἰπὼν ἐνεδίδου τῷ Νιχάνορι. χαὶ τῶν Ἰουδαίων oi 
συγχαταφυγόντες ὡς τὸν ᾿Ιώσητιον συνίεσαν εἴκοντα τοῖς παραχα- 
λοῦσιν, ἀϑρόοι τιεριστάντες, ,,) μεγάλα γ᾽ ἂν στενάξειαν, ἐ ἐβόων, 

, , [4] , M L M 

οἱ σπεάτριοι νόμοι, οὺς χατέφησεν ϑεὸς Ἰουδαίοις ὃ χτίσας ψυχὰς 
, t. ^ 305 , κ᾿ - ΄ 

ϑανάτου χαταφρονούσας. φιλοζωεῖς, ὦ Ιώσητιε, xai φῶς ὑττομένεις 
C - - c , 3 ΤΥ, - / c ^ 7 

ὁρᾶν δοῦλον; ὡς ταχέως ἐτιελάϑου σαυτοῦ. :τύσους ὑττὲρ ἐλευϑερίας 
s Q ΄ : z A ^ » AA 3) 7 WES X. ^ 

αἀτοϑνήσχειν ἔπεισας. ψευδῆ μὲν ἄρα δόξαν ανδρείας, ψευδῆ δὲ χαὶ 
- cr 

συνέσεως εἶχες, εἴ γε σωτὴ Ἰρίαν μὲν ἔχειν ἐλσίζεις zaQ οἷς οὕτως 
K EJ 2 

ἐπολέμησας, σώζεσθαι δὲ ὕτε᾽ ἐχείνων, xav ἢ βέβαιον, ϑέλεις. αλλ 
εἰ χαὶ σοὶ λήϑην σεαυτοῦ χατέχεεν v Ῥωμαίων τύχη, τερονοητέον 
Cn ὦ - , 5 , ΄ ΑΥΤΣΚ Τὰ ' , ' 23 
ἡμῖν τοῦ πατρίου xAéovc. χρήσομέν σοι δεξιὰν χαὶ ξίφος" σὺ ὃ 

^ , 2 Ὁ , , ΝΣ , , 

ἂν μὲν ἑχὼν ϑνήσχῃς, Ιουδαίων στρατηγός, αν Ó ἄχων, τιροδότης 

PAMLVROLat Hegesippus ΠῚ 15 p. 196 sq. 
1 ὧν] PAL 0e MVC, om. R οὖν uertit Lat Uv9ovc] quasi deo plenus 

Lat γινόμενοσ C 2 προφάτων R 3 χαὶ ἐπειδὴ VRC ἔφη i. marg. 
suppl. m. 27 óz&cc) χολάσαι PAML fort. recte /abefactari Lat δοχῆ € 

B 

44 paene deletum A δ. ἐπελλέξῳω V 8 ἐχὼν χαὶ tà] καὶ LG íxOv V 
tov PAL wiuo Lat cóc PAL tiu] εἰμι PAL ἄπειμι VRC yo ἀλλα 
cóc ἄπειμι διάχονοσ i. marg. PA ad eos ibo Lat — 7 i. marg. xe C ταῖτ- 
P ταῦτα MVRC ἐνεδίδει VR χαὶ] uerum Lat; ante x«i fort. aliquid ex- 
cidit 8 συνίεσαν] συνήεσαν ut uid. L! ἥκοντα ἃ 9 ἀϑρόοι καὶ 

ἀϑρόοι (καὶ expunctum A) ΡᾺ ἢ — 11 καταφρονούσας] clamabant certe pluri- 
mum ingemiscere patrias leges ubi sunt quae iudaeis deus annuit, quibus mortem 

contemnentes animas indidit Lat γ᾽ ἂν] ἄγαν PAL ye ἂν VR ἂν C 10 otc — 
11 χαταφρονούσας uix sana οὕς] χαὶ ML!VRC χκατέφησεν] κατηφήσαι MVRC 
χατεψήφίσε (utrumque e i.ras. ἡ ex x corr. τη. 2) L ϑεὸς] ὃ ϑεὸσ P ϑεὸσ ὃ 
L!VRC Ἰουδαίοις] tovóatovo Lt ó om. VRC ὃ χτί! - σασ, liit. ὃ χτί 
i. ras. 8 litt. m. 2 (eras. uid. 2- - - κίσασ), ante o eras. ἐ, « ex o corr. n. 2 L 

11 ὦ om. AMLVRC Lat x«l — 12 δοῦλον] lucemque intueri pateris serui- 
entem Lat et carpere desideras lumen istut ausim dicere seruitutis Heg 
12 δοῦλοσ L fort. recte σαὐτοῦ LR. 13 ψεύδη PA δόξαν] MLVRCLat 
δόξασ PA ἀνδρίασ VC ἀνδρεῖοσ PA fortitudinis Lat ψεύδη PA 14 συνέ- 
σεως] MLVRCLat συνέσεισ &o PA (IU ϑέλησ PAVC! 16 coi] 
σὺ P λήϑην] λήϑην τινὰ VRC σαυτοῦ VRC 17 πατρώου V πατρόου 
R πατρώιου C κλέους] νόμου VRO gloriae Lat χρησομέν! σομέν M: 

"PN 20; ^ b 2*5 ' 

δὲ VRC 18 ϑνήχησ A ἂν δ᾽ ἐὰν δὲ VRC 
Iosephus VI. 21 
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τεϑγήξη.“ va09^ ἅμα λέγοντες ἐπτανετείναντο τὰ ξίφη xoi διηπεί- 
λουν ἀναιρήσειν αὐτόν, εἰ τοῖς Ῥωμαίοις ἐνδιδοίη. 

5. “Ζείσας δὲ τὴν ἔφοδον ὁ Ιώσηπος καὶ τιροδοσίαν ἡγούμενος 
εἶναι τῶν τοῦ ϑεοῦ σιροσταγμάτων, εἰ προαττοϑάνοι τῆς διαγγε- 
λίας, ἤρχετο πιρὸς αὐτοὺς φιλοσοφεῖν ii τῆς ἀνάγχης" ,rí γὰρ 
τοσοῦτον, ἔφη, σφῶν αὐτῶν, ἑταῖροι, φονῶμεν; ἢ τί τὰ φίλτατα 
διαστασιάζομεν, σῶμα xci ψυχήν; ἡλλάχϑαι τις ἐμέ φησιν. ἀλλ᾽ 
οἴδασιν Ῥωμαῖοι τοῦτό γε. χαλὸν ἐν πολέμῳ ϑνήσχειν, ἀλλὰ πολέ- 
μου νόμῳ, τουτέστιν ὑπὸ τῶν χρατούντων. εἶ μὲν οὖν τὸν Ῥωμαίων 
ἀποστρέφομαι σίδηρον, ἄξιος ἀληϑῶς εἰμι τοὐμοῦ ξίφους χαὶ χειρὸς 
τῆς ἐμῆς" E110. ἐκείνους εἰσέρχεται φειδὼ πολεμίου, 7t00() δικαιό- 
τερον ἂν ἡμᾶς ἡμῶν αὐτῶν εἰσέλθοι; καὶ γὰρ ἠλίϑιον ταῦτα ὁρᾶν 
σφᾶς αὐτούς, περὶ ὧν πρὸς ἐχείνους διιστάμεϑα. καλὸν γὰρ 
bzig τῆς ἐλευϑερίας ἀποϑνήσχειν" φημὶ xoyo, μαχομένους μέντοι, 
χαὶ ὑπὸ τῶν ἀφαιρουμένων αὐτήν. γῦν δ᾽ οὔτ᾽ εἰς μάχην ἀντιά- 
ζουσιν ἡμῖν οὔτ᾽ ἀναιροῦσιν ἡμᾶς" δειλὸς δὲ ὁμοίως 0 τὸ μὴ βου- 
λόμενος ϑνήσχειν ὅταν δέῃ χαὶ ὃ βουλόμενος, ὃ ὅταν μὴ δέῃ. τί δὲ 
χαὶ δεδοιχότες πρὸς Ῥωμαίους οὐχ ἄνιμεν; ἀρ᾽ οὐχὶ ϑάνατον; εἰἶϑ' 
ὃν δεδοίχαμεν ix τῶν ἐχϑρῶν ὑττοτιτευόμενον ἑαυτοῖς βέβαιον ἔτει- 

, P ELS ^ , 3 Ἐν , - - 3 M 23 , " 

στήσομεν; ἀλλὰ δουλείαν, ἐρεῖ vig. πάνυ γοῦν vOv ἑσμὲν &Àev- 2 
- Ν 3 - € , , M ΕΣ 2 2 

ϑέροι.  yevvaiov γὰρ ἀνελεῖν ἑαυτόν, φήσει τις. οὐ μὲν ovv, ἀλλ 
) , [i , - , C 

ἀγεγέστατον, ὡς ἔγωγε χαὶ χυβερνήτην ἡγοῦμαι δειλότατον, ὅστις 

χειμῶνα δεδοικὼς πρὸ τῆς ϑυέλλης ἐβάπτισεν ἑχὼν τὸ σχάφος. 
ἀλλὰ μὴν ἡ αὐτοχειρία καὶ τῆς κοινῆς ἁπάντων ζῴων φύσεως ἀλλό- 

PAMLVRCLatHegesippus III 17 p. 198. 

1 τεϑνήχει KR ταῦτα VR ἐπέτεινον PAL ἐπανέτεινον M. ἐπετεί- 
vavro Ὁ τὰ] καὶ PAML διηπήλουν C — 2 ἐνδιδοίη] Dindorf ἐνδιδώη (ἐνδι- 
dc LC) codd. 8 εἶναι ἡγούμενοσ tr. ῈΟ Τ7΄ηλάχϑαι O διηλλάχϑαι PAML 
φήσει Hudson 8 χαλὸν] χαὶ χαλὸν PAML 9 τὸν] τῶν PRC 10 gu 
ἀληϑῶσ tr. ΒΟ τοῦ ἐμοῦ LVR 11 δὲ VRC φειδὼσ PAL*VRC 
πολέμου ΒΟ πόσῳ] VROLat et i. marg. PAM πολὺ PAML — 12 ἡλήϑιον 
ex corr. A. 13 πρὸς] xoi πρὸσ PL γὰρ] om. MVRO enim Lat 14 μαχο- 

μένοισ P 15 δὲ VRO οὔτε AVRC 16 οὔτε AVRO — 17 δὲ] dac C 
18 Ῥωμαίους] ῥωμαί R! ἄἀνειμὲεν PA ἄνημεν L ἀρ 5. P ρα VRC 
εἴθ. óv] εἶτα οἷον VRC 19 - - ὑποπτευόμενον, 6188.-α, zt (ante o) ex τὸ 

corr. Ρ βέβαιον] βίαιον VRC ἐπιστήσομεν] PAM et i. marg. m. 2 L ἐπιτι- 
μήσωμεν 1, ἐπιτιμήσομεν VC ὑποτιμήσομεν R yo βέβαιον ἐπιτιμήσομεν i. marg. 
PA yo βιβλίον ὑποτιμήσομεν i. marg. (ut uid. m. 2) V zrrogabimus Lat inferre 
et inrogare Heg 20 νῦν om. P 21 αὑτὸ R. φησει] φησί P. φύσει € 

ἀλλὰ VRC 22 ἀγεννέστατον LRC χυβερνίτην V ὥστισ O 28 ἐβάπ- 
τισεν δκὼν πρὸ τῆσ ϑυέλλησ tr. 1, ἐβάπτισε R 
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vQuOY καὶ τιρὸς τὸν χτίσαντα ϑεὸν ἡμᾶς ἐστιν ἀσέβεια. τῶν μέγ 
γε ζῴων οὐδέν ἐστιν ὃ ϑνήσχει μετὰ zeoovoíag ἢ δι᾿ αὐτοῦ" φύσεως 
γὰρ νόμος ἰσχυρὸς ἐν ἅπασιν τὸ ζῆν ἐϑέλειν" διὰ τοῦτο καὶ τοὺς 
φανερῶς ἀφαιρουμένους ἡμᾶς τούτου :ιολεμίους ἡγούμεϑα xal τοὺς 
ἐξ ἐνέδρας τιμωρούμεϑα. τὸν δὲ ϑεὸν οὐχ οἴεσϑε ἀγαναχτεῖν, ὅταν 
ἄνϑρωτσιος αὐτοῦ τὸ δῶρον ὑβρίζῃ; καὶ γὰρ εἰλήφαμεν σταρ᾽ ἐχεί- 
vov τὸ εἶναι χαὶ τὸ μηκέτι εἶναι στάλιν ἐχείνῳ δίδομεν. τὰ μέν γε 
σώματα ϑνητὰ "τἄσιν καὶ ἐχ φϑαρτῆς ὕλης δεδημιούργηται, ψυχὴ 
δὲ ἀϑάνατος ἀεὶ χαὶ ϑεοῦ μοῖρα τοῖς σώμασιν ἐνοιχίζεται" εἶτ᾽ 
ἐὰν μὲν ἀφανίσῃ τις ἀνθρώπου πταραχαταϑήκην ἢ διαϑῆται χαχῶς, 
πονηρὸς εἶναι δοχεῖ xal ἄπιστος, εἰ δέ τις τοῦ σφετέρου σώματος 
ἐχβάλλει τὴν παραχαταϑήκην τοῦ ϑεοῦ, λεληϑέναι δοχεῖ τὸν ἀδι- 
χούμενον; καὶ χολάζειν μὲν τοὺς ἀπεοδράντας οἰχέτας δίκαιον vevá- 
μισται XY σιονηροὺς χαταλείχεωσι δεσπότας, αὐτοὶ δὲ χάλλιστον 
δεσπότην ἀπτοδιδράσχοντες τὸν ϑεὸν οὐ δοχοῦμεν ἀσεβεῖν; ἀρ᾽ οὐχ 
ἔστε ὅτι τῶν μὲν ἐξιόντων τοῦ βίου χατὰ τὸν τῆς φύσεως νόμον 
xci τὸ ληφϑὲν πταρὰ τοῦ toU χρέος ἐχτινύντων, ὅταν ὃ δοὺς χομί- 
σασϑαι ϑέλῃ, χλέος μὲν αἰώνιον, οἶκοι δὲ καὶ γενεαὶ βέβαιοι, χαϑα- 
ραὶ δὲ xal ἐπήχοοι μένουσιν oi ψυχαί, χῶρον οὐράνιον λαχοῦσαι 
τὸν ἁγιώτατον, ἔνϑεν ix τιξριτροπτῆς αἰώνων ἁγνοῖς πάλιν ἀντενοι- 
χίζονται σώμασιν" ὅσοις δὲ xa9 ἑαυτῶν ἐμάνησαν αἱ χεῖρες, τού- 
τῶν ἅδης μὲν δέχεται τὰς ψυχὰς σχοτεινότερος, ὃ δὲ τούτων πατὴρ 
ϑεὸς εἰς ἐγγόνους τιμωρεῖται τοὺς τῶν z«réocv ὑβριστάς. διὰ 

PAMLVRC LatHegesippus III 17 p. 201 sq. 
2 ov9iv VC et i. marg. R προνοίας] προϑυμίασ L industria Lat 

αὑτοῦ M et ex corr. L 8 τοὺς — 4 τούτου] qui nobis adimendum id putent 
Lat | 5 τιμωροῦμεν C | óbom.C 6 αὐτοῦ ἄνϑρωποσ tr. P τὸ ϑῶρον 

7 

αὐτοῦ tr. C ὑβοίξη L ὁβοίξει C ὑβρίζη, y ex εἰ corr. V — zal γὰρ] εἰ γὰρ 
xal P 1 δίδομεν] Ο et ex corr. V διδόαμεν PAML óióouev RV! reddendum 
est Lat διδῶμεν Niese 8 πᾶσι") xà C φϑαρτατὴσ C δημιουργεῖται 
C et i. marg.  διμμιουργεῖται R. δημιουργούμενα Υ 9. εἶτα MLVRO 0 ἐὰν] 
ἂν VRC ἀφανήση R ἀφανίσει € διάϑηται MLVRC et ex corr. A 
1l πονηρὸς] pessimus statim Lat 12 ἐχβάλει A óoxei] existimabit Lat 
14 καταλίπωσι ΜΙ, 15 doa R doge V 11 παρὰ τοῦ ϑεοῦ) παρ᾽ αὐτοῖσ 1, 

ἐχτινύντων] L? ἐχτιννύντων PAM ἐχτινόντων L!C ἐχτεινόνετων VR. 18 Ani L 
19 ἐπίχοοι ἢ οὐράνιον] οὐρανοῦ AMLVRO (locum) in caelo Lat — 90 ὠντοισί- 
ζονται PA 21 ἑαυτὸν M 22 uiv ἄδησ tr. VR μὲν om. C GZOTLO- 
τεροσ LVRC — 23 ἐχγόνουσ MVRC τοὺς τῶν πατέρων ὑβριστὰς] auctores 
iniuriae Lat τῶν πατέρων] ϑάτερον VRO πατέρων Hauerkamp et Bekker; 
tradita uix sana διὰ] xel διὰ L 
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τοῦτο μεμίσηται τταρὰ ϑεῷ τοῦτο xal πταρὰ τῷ σοφωτάτῳ xoAa- 
ζεται νομοϑέτῃ" τοὺς γοῦν ἀναιροῦντας ἑαυτοὺς παρὰ μὲν ἡμῖν 
μέχρις ἡλίου δύσεως ἀτάφους ἐχρίτιτειν ἔχριναν χαίτοι καὶ τολε- 
μίους ϑάπτειν ϑεμιτὸν ἡγούμενοι, παρ᾽ ἑτέροις δὲ xol τὰς δεξιὰς 
τῶν τοιούτων νεχρῶν ἀττοχότιτειν ἐκέλευσαν, αἷς ἐστρατεύσαντο χαϑ' 
ἑαυτῶν, ἡγούμενοι καϑάτιερ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἀλλότριον, οὕτως 
χαὶ τὴν χεῖρα τοῦ σώματος. καλὸν οὖν, ἑταῖροι, δίκαια φρονεῖν 
xol μὴ ταῖς ἀνϑρωτιίναις συμφοραῖς προσϑεῖναι τὴν εἰς τὸν χτί- 
σαντα ἡμᾶς δυσσέβειαν. εἰ σώζεσϑαι δοχεῖ. σωζώμεϑα᾽ xci γὰρ 
οὐκ ἄδοξος ἢ σωτηρία παρ᾽ οἷς διὰ τοσούτων ἔργων ἐπεδειξάμεϑα 
τὰς ἀρετάς" εἰ τεϑγάναι, χαλὸν ὑπὸ τῶν ἑλόντων. οὐ μεταβή- 
σομαι δ᾽ ἐγὼ εἰς τὴν τῶν πολεμίων τάξιν, ἵν᾿ ἐμαυτοῦ τεροδότης 
γένωμαι" καὶ γὰρ ἂν εἴην στολὺ τῶν αὐτομολούντων τιρὸς τοὺς ττολε- 
μίους ἡλιϑιώτερος, εἴ γ᾽ ἐχεῖνοι μὲν ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦτο τεράτ- 

τουσιν, ἐγὼ δὲ ἐπὶ ἀτεωλείᾳ, καί γε τῇ ἐμαυτοῦ. τὴν μέντοι Ῥω- 
μαίων ἐνέδραν εὔχομαι" μετὰ γὰρ δεξιὰν ἀναιρούμενος oz αὐτῶν 
εὔϑυμος τεϑνήξομαι, τὴν τῶν ψευσαμένων ἀτειστίαν νίκης μείζονα 
ἀττοφέρων :ταραμυϑίαν." 

6. Ὁ μὲν ovv Ἰώσηπος πολλὰ τοιαῦτα πρὸς ἀπτοτροτεὴν τῆς 
αὐτοχειρίας ἔλεγεν" οἱ δὲ πτεφραγμένας ἀπογνώσει τὰς ἀχοὰς ἔχοντες 
ὡς ἂν πάλαι χαϑοσιώσαντες ἑαυτοὺς τῷ ϑανάτῳ παρωξύνοντο 

χερὸς αὐτόν, χαὶ τιροστρέχων ἄλλος ἄλλοϑεν ξιφήρεις ἐχακιζόν τὲ 

εἰς ἀνανδρίαν xol ὡς ἕχαστος αὐτίχα τελήξων δῆλος ἦν. ὃ δὲ τὸν 

μὲν ὀνομαστὶ χαλῶν, τῷ δὲ στρατηγικώτερον ἐμβλέγιων, τοῦ δὲ Ógac- 
σόμενος τῆς δεξιᾶς, ὃν δὲ δεήσει δυσωττῶν, xai “τοικίλοις διαιρού- 

PAMLVRCLatHegesippus III 17 p. 203. 
1 τοῦτο] τοῦτο ὃ Destinon τῶ ϑεῶ V?RC ϑεῷ, τοῦτο distinxit 

Destinon τῶν σοφωτάτων — νομοϑετῶν Destinon σοφοτάτω PA 
2 ἀναιροῦντας] ἀνελόντασ MLVRO — 3 μέχρι VR. ἐλκχρίπτειν)] χρύπτειν 8 Ὁ 
abici Lat πολεμίουσ, v uid. corr. m. 2 R 5 τῶν τοιούτων] τούτων τῶν 

VROC αἷς ἐστρατεύσαντο] τὸ Βα 6 οὕτω MVRC 9 δυσσέβειαν A σωζόμεϑα 
PAML 12 8] δὲ VR, om. Lat tva VRC ἐμαυτῶ PM προδότης] 

percussor Heg 14 ἠἡλιϑιώτεροσ — μὲν i. marg. suppl. m. 2 V ἠληϑιώ- 
τεροσ (j4-A) PA γε MLRC y« V 15 δὲ! dé ye L δ᾽ Ὁ ἐπ VRC 

16 ἐπεύχομαι RC ἐπεύχομαι V wotis θωρθίοιαι 11 εὐθύμωσ VRC μεῖζον 
L!VRC, om. Lat 18 ἀπροφέρων L! παραμύϑιον VRC 19 οὖν om. 
ALVRC 202v ἀπογνώσει P — 21 παροξύνοντο PAL! παροξύνονται VRC 
22 προτρέχων 1, ξιφήρησ (ἡ ante c i. ras. V) MLVR 23 ἀνανδρείαν 
PAV!R πλήξων] καταπλήξων VR δῆλος ἦν] adoriebatur Lat 24 Qvó- 
ματι PA τῷ] τὸν P τῶι ex τῶν corr. V — 25 τὴν δεξιὰν L'VRC δεήσει 
om. M καὶ om. Lat 
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μενος σιάϑεσιν imi τῆς ἀνάγχης εἶργεν ἀπτὸ τῆς σφαγῆς τεάντων 
τὸν σίδηρον, ὥσττερ τὰ κυχλωθέντα τῶν ϑηρίων ἀεὶ πρὸς τὸν 
χαϑαυτόμενον ἀντιστρεφόμενος. τῶν δὲ xal χαρὰ τὰς ἐσχάτας 
συμφορὰς ἔτι τὸν στρατηγὸν αἰδουμένων σπαρδλύοντο μὲν αἱ δεξιαί, 
περιωλέσϑανεν δὲ τὰ ξίφη, καὶ πολλοὶ τὰς δομφαίας ἐτειφέροντες 
αὐτομάτως :ταρεῖσαν. 

7. Ὁ δ᾽ ἐν ταῖς ἀμηχανίαις οὐχ ἡτιόρησεν ἐπινοίας, ἀλλὰ 
σειστεύων τῷ χηδεμόνι ϑεῷ τὴν σωτηρίαν “ταραβάλλεται, χαττεὶ 
δέδοχται τὸ ϑνήσχειν, ἔφη, φέρε κλήρῳ τὰς ἀλλήλων σφαγὰς ἔπει- 
τρέψωμεν, ὃ λαχὼν δ᾽ ὑπὸ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν σιιπτέτω, χαὶ διοδεύσει 
πάντων οὕτως ἡ τύχη, μηδ᾽ ἐπὶ τῆς ἰδίας κείσϑω δεξιᾶς ἕχαστος" 
ἄδιχον γὰρ οἰχομένων τινὰ τῶν ἄλλων μετανοήσαντα σωϑῆναι." 
πιστὸς ἔδοξεν ταῦτα εἰπὼν xal συνεχληροῦτο πείσας. ἑτοίμην δ᾽ 
ὁ λαχὼν τῷ μεϑ'᾽ αὑτὸν παρεῖχεν τὴν σφαγὴν ὡς αὐτίκα τεϑνη- 
ξομένου καὶ τοῦ στρατηγοῦ" ζωῆς γὰρ ἡδίω τὸν μετὰ [vov] Ιωσήτιου 
ϑάνατον ἡγοῦντο. χαταλείπεται δ᾽ οὗτος εἴτε ὑττὸ τύχης χρὴ λέγειν, 
εἴτε ὑπὸ ϑεοῦ προνοίας σὺν ἑτέρῳ, xol σττουδάζων μήϑ'᾽ ὑπὸ τοῦ 
χλήρου χαταδιχασϑῆναι μήτε, εἰ τελευταῖος λείπτοιτο, μιᾶναι τὴν 
δεξιὰν ὁμοφύλῳ φόνῳ τιείϑει χἀχεῖνον ἐτεὶ χειίστει ζῆν. 

8. Ὁ μὲν οὖν οὕτως τόν τε Ῥωμαίων χαὶ τὸν οἰχείων διαφυ- 
γῶν στόλεμον éri Οὐεσπασιανὸν ἤγετο iz [τοῦ] Νικάνορος. οἱ δὲ 
Ῥωμαῖοι πιάντες ἐπεὶ ϑέαν αὐτοῦ συνέτρεχον, χαὶ τοῦ τελήϑους συν- 

PAMLVRCLatHegesippus III 18 p. 204. 
1 εἶργεν L* — 2 χκαταχυχλωϑέντα MYRC τὸν] τὸ V. 3 ἐπιστρεφό- 

μενοσ, l marg. m. 2 γρ ἀντιστρεφρόμενοσξξᾷ], 5 περιολίσϑανεν PA!C περιωλί- 

σϑαινε ΞΖ παρεῖσαν] παρῆσαν PL παρῆσαν Α παρείϑησαν MVRC dimittebant 
Lat tamen intentio perseuerabat post παρεῖσαν addit Heg haud male iudice 
Destinone — 7 δὲ VRC 8 χηδεμόνι 9:ó| i. ras. 2 litt. m. 2 V χαἀπεὶ] xal 
ἐπεὶ V χαπειδὴ Α xal ἐπειδὴ RC 10 δὲ MVRO duo P 11] μηδὲ VRC 
jo, ἢ l ras. m. 21, ἰδίας] οἰχίασ C 12 ἄδικον — σωϑῆναι eicit Destinon 

οἰχομένων τινὰ τῶν ἄλλων] anys τινὰ τῶν ἄλλων pora Α οἶχο- 
μένων τῶν ἄλλων τινὰ MVRC ceteris interemptis ex aliis quemquam (si pae- 
nituerit, saluum esse) Lat 13 ἔδοξεν] δ᾽ ἔδοξεν (— ξε ML) PAML δὲ 
VRC 14 τῷ] τὸ PR. μεϑ᾽ ἑαυτὸν AML μετ᾽ αὐτὸν VRC ϑνηξομέ- 
vov PL 15 ἡδίω] ἰδίωω V τοῦ om. P 16 δὲ MVRC οὗτοσ εἴτε corr. 
ex ovróc-- M εἴτε — 11 ele] MVRCLat, om. PAL probante Destinone 
17 ἑταίρω L? μήτε VRC 18 λίποιτο C 19 χάἀχείνω C 20 οὖν 
om, 1,1 ovtoc 1.1 οὕτω VRC tov] τῶν PAV:C τὸν] τῶν PAVRC οἰκεῖον L! 21 ὑπὸ] διὰ VRC per LatHeg τοῦ om. P 22 αὐτοῦ om. VR 
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ϑλιβομένου περὶ τῷ στρατηγῷ ϑόρυβος ἣν ποιχίλος, τῶν μὲν ytyn- 

ϑότων ἐπὶ τῷ ληφϑέντι, τῶν δ᾽ ἀττειλούντων, τῶν δ᾽ ἐγγύϑεν ἰδεῖν 
βιαζομένων. χαὶ οἱ μὲν πόρρωϑεν χολάζειν ἐβόων τὸν πολέμιον, 

τῶν δὲ πλησίον ἀνάμνησις αὐτοῦ τῶν ἔργων εἰσήει xol πιρὸς τὴν 
μεταβολὴν ϑάμβος, τῶν τὲ ἡγεμόνων οὐδεὶς ἦν, ὃς εἰ xal πιρότερον 
ὠργίζετο, τότε πρὸς τὴν ὄψιν οὐκ ἐνέδωχεν αὐτοῦ. μάλιστα δὲ 
τὸν Τίτον ἐξαιρέτως τό τὲ χαρτεριχὸν ἐν ταῖς συμφοραῖς ἥρει τοῦ 
Ἰωσήπου καὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν ἔλεος, ἀναμιμνησχομένῳ τε τὸν 
χπάλαι μαχόμενον xol τὸν ἐν χερσὶν ἐχϑρῶν ἄρτι χείμενον δρῶντι 
παρῆν [δὲ] νοεῖν, ὅσον δύναται τύχη, καὶ ὡς ὀξεῖα μὲν πολέμου 
ῥοπή, τῶν δ᾽ ἀνθρωττίνων οὐδὲν βέβαιον" παρὸ καὶ τότε συνδιέ- 
Ouxev μὲν πλείστους ἑαυτῷ καὶ πρὸς οἶχτον τοῦ Ἰωσήπου, πλείστη 
δ᾽ αὐτῷ καὶ παρὰ τῷ πατρὶ μοῖρα σωτηρίας ἐγένετο. ὃ μέντοι 
Οὐεσπασιανὸς φρουρεῖν αὐτὸν μετὰ πάσης ἀσφαλείας προσέταττεν 
ὡς ἀναπέμψων αὐτίκα Νέρωνι. 

9. Τοῦτο ἀχούσας ὃ Ἰώσηπος μόνῳ τι διαλεχϑῆναι ϑέλειν 
ἔλεγεν αὐτῷ. μεταστησαμένου δ᾽ ἐχείνου πλὴν τοῦ παιδὸς Τίτου xai 
δυοῖν φίλων τοὺς ἄλλους ἄτταντας,,,σὺ μέν, ἔφη, Οὐεσπασιανέ, νομίζεις 
αἰχμάλωτον αὐτὸ μόνον εἰληφέναι Ἰώσηττον, ἐγὼ δὲ ἄγγελος ἥχω 

PAMLVROCLatHegesipus III 18 p.205. Suidas s. Ἰώσηπος. 
1 τοῦ στρατηγοῦ PA!L τὸν στρατηγὸν ex corr. A ποικίλωσ AL!C 

2 δὲ AVRC δὲ ΕΟ 3 βιαζομένων, ὧν ex oo corr. C μὲν] μὲν - - L 

4 τῶν — 5 ϑάμβος] qui uero propius erant, facta eius reputantes mutationem 

obstupescebant Lat τῶν] rovc MC τὸν Niese 5 ve] δὲ Δ ve---- (eras. 
uid. τότε) L 6 ὄψιν, vi. ras. V ovx om. R μάλιστα — Ἰ ἐξαιρέτως] 
litum uero praeter alios Lat (itus prae ceteris (mouebatur) ingenita animi 

mansuetudine Heg ἐξαιρέτως] PAM ἐξ ἀρετῆσ LVRC yo μάλιστα δὲ τὸν 

τίτον ἐξαρετῆσ i. marg. PA jog] εἴρη et i. marg. gos. V 8 ἀγναμιμ- 
γησχόμενον PAML? τόν τε tr. M 9 πάλαι] PAML LatHeg ov πάλαι 
VRC fort. recte ἐχϑρὸν PAMLVO ostium Lat ἄρτι xelusvov] &vtc- 
χείμενον L'VRC δρῶντα PML? 10 παρῆν] subibat Lat δὲ] τε VRC, 
om. Lat 11 ῥοπὴν C! δὲ VRC βέβαιον] firmum atque per- 
petuum Lat 12 μὲν] s. P om. L x«i suspectum Destinoni 13 δὲ 
VRC τῷ om. € 14 πάσης] πολλῆσ VRC; de Lat non liquet προσέ- 
ταττεν] i. ras. A προσέτασεν V! προσέτασσεν V?R 15 ἀναπέμπων R 
αὐτίχα om. Lat 16 τοῦτο] ταῦτα VRC; incip. Suidas s. Ἰώσηπος 17 δὲ 
VRCSuid 18 δυεῖν MLVRC Suid ἔφη] εἶπεν VRC 19 νομίζεις — 
Ἰώσηπον) tantum hoc putas iosippum te habere captiuum Lat αὐτὸ μόνον] 
αὐτόμολον PAL yg αὐτὸ μόνον i. marg. 1, αὐτον μόνον MVR «vtov αὐτὸν 
μόνον C, om. Suid τὸν ἰώσηπον MVRC δ᾽ AM ἥκω — p. 321,2 
πῶς] wenio praemissus a deo, ut iudaeorum legem uiderem et quemadmo- 
dum Lat 
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σοι μειζόνων. μὴ γὰρ x0 ϑεοῦ ττροτιεμττόμενος ἤδειν τὸν [ov- 
δαίων νόμον, xci τις στρατηγοῖς ἀτιοϑνήσχειν τιρέπτει. Νέρωγί 
ue χυέμτιεις" τί γάρ; τοὶ μετὰ Νέρωνα μέχρι σοῦ διάδοχοι μενοῦ- 
σιν. σὺ Καῖσαρ, Οὐεσττασιανέ, «ai αὐτοχράτωρ, σὺ χαὶ παῖς ὃ σὸς 

οὗτος. δέσμει δέ ue νῦν ἀσφαλέστερον, καὶ τήρει σεαυτῷ" δεστιό- 
της μὲν γὰρ οὐ μόνον ἐμοῦ σὺ Καῖσαρ, ἀλλὰ xal γῆς xci ϑαλατ- 
τῆς xal παντὸς ανϑρώπιων γένους, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τιμωρίαν δέομαι 
φρουρᾶς μείζονος, εἰ χατασχεδιάζω καὶ ϑεοῦ.““ ταῦτ᾽ εἰπόντος 

παραχρῆμα μὲν Οὐεσπασιανὸς ἀπιστεῖν ἐδόκει χαὶ τὸν Ιώσητιον 
ὑχυδλάμβανεν ταῦτα ττερὶ σωτηρίας ττανουργεῖν, χατὰ μιχρὸν δὲ 
εἰς πτίστιν ὑτιήγετο τοῦ ϑεοῦ διεγείροντος αὐτὸν εἰς τὴν ἡγεμονίαν 
ἤδη xal τὰ σκῆπτρα δι᾿ ἑτέρων σημείων τιροδειχνύντος. ἀτρεχῆ 
δὲ τὸν Ἰώσητιον xal ἐν ἄλλοις κατελάμβανεν" τῶν γὰρ τοῖς ἀπορρή- 
τοις πταρατυχόντων φίλων ὃ ἕτερος ϑαυμάζειν ἔφη sog οὔτε τοῖς 
ἐχεὶ τῶν Ιωταπτάτων :τερὶ ἁλώσεως, OUO! ἑξαυτῷ προμαντεύσαιτο 
αἰχμαλωσέαν, εἰ μὴ ταῦτα λῆρος εἴη διαχρουομένου τὰς ἐπ αὐτὸν 

PAMLVRCLatSuidas s. Ἰώσηπος, κατασχεδιάσω. 

1 μειζόνων] μεγάλων Suid μὴ] ML'VRCSuid eig PAL? γὰρ] γὰρ 
οὐχ Suid πεμπόμενοσ MVRC ὔδειν] οὐχ ἤδειν MVRC et i. marg. 1, ἐδεῖν 
ut uid. Lat τὸν] τῶν PA ἐυουδαῖον C 2 xai -- πρέπει om. Suid 
στρατηγὸσ VO 9 excidisse uid. mentio propinquae Neronis mortis ot — 
μενοῦσιν] quasi qui neroni usque ad te successuri sint. maneant Lat μέχρι 
om. M σοῦ] τοῦ Destinon μενοῦσιν] PMSuid μένουσιν (σι- VR) ALVRC 

4 σὺ] σὺ δὲ Suid  Οὐεσπασιανέ — ov om. Suid αὐτοχράτορ PA σὺ ex 
σοι Corr. uid. P καὶ σὸς παῖς οὗτος Suid παῖς] ὃ meto M παῖς ὃ ex maio 
corr. m. 2 R 5 viv om. Suid ἀσφαλέστατα et ἀσφαλεστάτωσ Suidae 
codd. σαυτῶ VRC δεσπότης — " γένους breuiat Suid 6 μὲν om. MC 
Καῖσαρ] xal χαῖσαρ M ϑαλάσσησ MLVRC "7 éyo — 8 ϑεοῦ habet 
Suid s. χατασχεδιάσω δ᾽ 1, ἐπὶ τιμωρίαν om. Suid utroque loco 
8 μείζονα uertit Lat χκατασχεδιάσω PAMLSuid ταῦτα AVRC 
εἰπῶντοσ € 9 uiv ὃ οὐεσπασιανὸσ R 10 ὑπολαμβάνει L! πανουρ- 
γεῖν}] finit Suid s. Ἰώσηπος, postrema breuians [11 ὑπήγετο] ἠπείγετο PC 
διεγείροντος] διεγείραντοσ LVRC ἐγείροντοσ (ov ex corr. A) PA ἐγεέραν- 
τοσ M 12 érégov] multis Lat παραδειχνύντοσ Α προδειχνύοντοσ 
ML 13 χαὶ τὸν ἰώσηπον tr. PALVRC 14 ὃ ἕτερος — ἔφη] altero — 
admirari dicente Lat ὃ om. PAML toic] τῶν € 15 ἐωταπατῶν A et 

ex corr. L— οὔὐϑ᾽ ἑαυτῷ] C οὐδὲ αὐτῶ PAL οὐδ᾽ ἑαυτῶ M. οὔτε αὐτῶ VR 
προυμαντεύσαιτο Ἢ, προυμαντεύσατο C 10 αἰχμαλωσίαν] περὶ αἰχμαλω- 
σίασ MVRC et fort. Lat ταῦτα] ταῦ C εἰ — εἴη] nisi haec deliramenta 

sint Lat λῆρος εἴη] ληρήσειε Destinon s ἦν L' ἤει 1,3 
διακρουόμενον L! διαχρουσομένου MVRC διαχρουόμενοσ PAL?, quod mauult 
Destinon 
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ὀργάς. ὃ δὲ Ἰώσηπος xal τοῖς Ἰωταπατηνοῖς ὅτι μετὰ τεσσαρα- 
χοστὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἁλώσονται προειπεῖν ἔφη, καὶ ὅτι πρὸς 
Ῥωμαίων αὐτὸς ζωγρηϑήσεται. ταῦτα παρὰ τῶν αἰχμαλώτων xac 
ἰδέαν ὃ Οὐεσπασιανὸς ἐκευϑόμενος ὡς εὕρισχεν ἀληϑῆ, οὕτω πιστεύειν 

περὶ τῶν xat. αὐτὸν ἤρχτο. φρουρᾶς μὲν οὖν xol δεσμῶν οὐχ 
ἀνίει τὸν Ἰώσηπον, ἐδωρεῖτο δ᾽ ἐσϑῆτι καὶ τοῖς ἄλλοις χειμηλίοις 
φιλοφρονούμενός v& xal περιέπων διετέλει τὰ πολλὰ Τίτου τῇ 
τιμῇ συνεργοῦντος. 

IX. 1. Τετάρτῃ δὲ Πανέμου μηνὸς ἀναζεύξας εἰς Πτολεμαΐδα 
χαἀχεῖϑεν εἰς τὴν “ταράλιον ἀφιχνεῖται Καισάρειαν, μεγίστην τῆς τὲ 
Ἰουδαίας πόλιν xal τὸ στλέον ὑφ᾽ Ἑλλήνων οἰχουμένην. ἐδέχοντο 
δὲ καὶ τὴν στρατιὰν xci τὸν στρατηγὸν μετὰ πάσης εὐφημίας xol 
φιλοφροσύνης oi ἐπιχώριοι, xol xav! εὔνοιαν μὲν τὴν σπερὸς Ῥω- 
μαίους, τὸ δὲ πλέον ἔχϑει τῶν χατεστραμμένων" διὸ xol τὸν Ἰώση- 
σον ἀϑρόοι χαταβοῶντες ἠξίουν κολάζειν. Οὐεσπασιανὸς δὲ τὴν 
περὶ τούτου δέησιν ὡς vm ἀχρίτου γινομένην “τλήϑους ἐξέλυσεν 

ἡσυχίᾳ" τῶν δὲ ταγμάτων τὰ μὲν δύο χειμερίσοντα ἐχάϑισεν ἐτεὶ 
τῆς Καισαρείας ἐπιτήδειον ὁρῶν τὴν πόλιν, τὸ δέκατον δὲ χαὶ 

χυέμτετον εἷς Σχυϑόσολιν, ὡς μὴ ϑλίβοι παντὶ τῷ στρατῷ τὴν 

Καισάρειαν. ἀλεεινὴ δ᾽ ἣν χἀχείνη χειμῶνος ὥρᾳ xc) ὅσον πνι- 

γώδης ϑέρους ὑττὸ χαυμάτων, πεδιὰς οὖσα xol παράλιος. 

PAMLVRCLat Hegesippus III 19 p. 206. 
1 ὃ δὲ Ἰώσηπος! ὃ ἰώσηποσ AL ὃ ἰώσηποσ δὲ M ἰώσηποσ δὲ VROC 

iosippus Lat, de quo uide ad p. 327,14 μετὰ τεσσαρακοστὴν») μετὰ p A 
μετασσαρακοστὴν Ὁ 3 ῥωμαίουσ PA κατ᾽ ἰδίαν om. € 4 δ] ex o 
corr. P, om. MV ὡς — 5 ἤρκτο] ubi uera esse comperit —, etiam quae de 

se dixisset credibilia coeperat existimare Lat oc om. LVRC qmvQuGzev 
Dindorf οὕτω] καὶ LVRC 5 περὶ] καὶ περὶ Niese περὲ τῶν i. marg. 
suppl. V 6 ἀνίει] ἀνείη PV1R ἀνήει L et ex corr. V ἐδορεῖτο P δὲ 
VRC ἐσϑῆτα PAVR $ i. marg. x; € 9 δὲ 5. A Πανέμου] iunii 
Lat Panemi 4. dies est 23. Iulii (X k. Aug.) anni Iuliani (67 p. Chr.) πστο- 

λε- μαΐδα AÀ τὴν πτολεμαΐδα VROC 10 ἐχεῖϑεν C 11 πλέον] VRCLatHeg 
πλεῖστον PAML ὑπ᾽ ἐλλήνων O ἐποιχουμένην VROC fort. recte 12 xoi 
viv] τήν vs V εὐφημίας] φιλοτιμίασ VRC fauore Lat 13 zal damnat 

» v . *. 

Destinon zat εὐνοιαν] κατένοιαν (v S. m. 2, oc i. ras. 1 litt. m 2) R xac 

εὔνουν V πρὸσ tovc δωμαίουσ VRC [14 πλεῖον — 15 &99óoi] ἀϑρόοσ, 
oc repictum A δὲ om. C tjv] τὴν uiv LVROCLat 16 δέησιν» 
iram Meg γενομένην LV ἐξέλυεν VRO ἐξένευσεν Naber 18 τὸ δὲ 
πεντεχαιδέχατον Cardwel 19 sic] ὥὧσ Μ i. marg. x9 C 20 ἐλεεινὴ V!R 

δὲ VRC χειμῶνος] 7 τοῦ χειμῶνοσ € πνιγώδης] ἦν πνιγώδησ VRC 
21 πὸ χαυμάτων] ὑπὸ καύματοσ MVR ὑπ᾽ ἐχχαύματοσ C πεδιὰς] πεασ R 

Q 
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2. Ἐν δὲ τούτῳ συναϑροισϑέντες οἵ ve χατὰ στάσιν ἐχπίί- 
σύτοντὲς τῶν τιόλεων χαὶ oi διαφυγόντες ἐχ τῶν χατεστραμμέ- 
vov, τυλῆϑος οὐχ ὀλίγον, ἀναχτίζουσιν ᾿Ιότιττην ὁρμητήριον σφίσιν, 

ἐρημωθεῖσαν ὑττὸ Κεστίου τιρότερον, xal τῆς χώρας ἐχτυεττολεμω- 
μένης ἀνειργόμενοι μεταβαίνειν ἔγνωσαν εἰς τὴν ϑάλασσαν. ττηξά- 
μενοί τὲ τιειρατιχὰ σχάφη τυλεῖστα τόν τὲ Συρίας xol Φοινίχης xal 
τὸν ἐπε Aiyómvov sógov ἐλήστευον, ἀτελωτά τε zo ἐποίουν τὰ 
τῇδε τιελάγη. Οὐεσπασιανὸς δὲ ὡς ἔγνω τὴν σύνταξιν αὑτῶν, 
γιέμτεξδι τιεζούς τε καὶ ἱππεῖς iml τὴν Ιότεττην, οἱ νύχτωρ ὡς ἀφύ- 
λαχτον εἰσέρχονται τὴν πτόλιν. οἱ δ᾽ £v αὐτῇ προήσϑοντο μὲν τὴν 
εἰσβολὴν καὶ χαταδείσαντες τοῦ μὲν εἴργειν τοὺς Ῥωμαίους ἀττε- 
τρέποντο, συμφυγόντες δὲ εἰς τὰς ναῦς ἐξωτέρω βέλους διενυχτέ- 

ρεξυσαν. 
3. ᾿Αλιμένου δ᾽ οὔσης φύσει τῆς Ιότυττης, αἰγιαλῷ γὰρ ἐτει- 

λήγει τραχεῖ χαὶ τὸ μὲν ἄλλο πᾶν ὀρϑίῳ, βραχὺ δὲ συννεύοντι 
χατὰ τὰς χεραίας ἑχατέρωθεν" αἱ δέ εἰσιν χρημνοὶ βαϑεῖς xal 
γιρούχουσαι στειλάδες εἰς τὸ πέλαγος, ἔνϑα χαὶ τῶν ᾿αΑἰνδρομέδας 
δεσμῶν ἔτι δειχνύμενοι τύποι πιστοῦνται τὴν ἀρχαιότητα τοῦ 
μύϑου, τύτιτων δὲ τὸν αἰγιαλὸν ἐναντίος βορέας xol πρὸς ταῖς 

δεχομέναις πέτραις ὑψηλὸν ἀναπέμττων τὸ χῦμα σφαλερώτερον ἐρη- 
μίας τὸν ὅρμον ἀτιεργαάζεται" χατὰ τοῦτον σαλεύουσιν τοῖς αττὸ 

PAMLVRC LatHegesippus ΠῚ 20 p. 206. 

1 τοῦτο € ot — 2 πολεμίων] qui uel ab hostibus seditione defecerant 
Lat κατὰ τὴν στάσιν ῬΜ 2 πόλεων] V πολεμίων PAMLRCLat et i. marg. 
m2 V 4 ἐχπολεμωμένησ M 5 ϑάλλασσαν Ὁ πειξάμενοί Τ, 
6 πλεῖστα] plurimos Lat cum ἐλῴστευον coniungens post πλεῖστα ras. 
22 litt. V φοινίχησ καὶ συρίασ tr. VRO 1 αἰγύπτω ΕΟ πόρον] 
πόντον MVR ἄπλοτά Ῥ τε] δὲ L πᾶσιν] omnibus nauigüs Lat 
8 óc ex oto corr. C 9 óc om. PAML 10 δ᾽ δὲ VRC γὰρ Destinon 
11 xal χαταδείσαντες] xol xal καταδείσαντεσ R καταδείσαντες δὲ Destinon 

εἴργει V! ἀπετράποντο 1 1209 1, 14 δὲ VRC 15 ὀρϑίῳ] δοϑίω 
PA arduum Lat directum Heg συνεύοντι AR! 16 ἕχκ- ατέρωϑεν (eras. 
uid. x) A £xerseo9ev (ἐχ- R) VRC αἵ — 11 πέλαγος] uastaeque supersunt 
cautes et ingentibus procellis pelagus turbant Lat in quibus profundae rupes 

sacaque ingentia, quae mari prominent Heg 11 πρόχουσαι PA! προύχοσαι € 

σπιλάδεσ, £6 eX εἰσ corr. 7 ἔνϑα — 19 μύϑου] ubi. etiam nunc andromedae 
catenarum signis extantibus fabulae ueteris fides ostenditur Lat τῶν] τὸν V 
18 ἔτι δειχνύμενοι] ἐπιδεικνύμενοι PAL — 19 δὲ] ve Niese — ἐναντίος] ἀντίοσ 
VRC πρὸς — 20 χῦμα] summos in obiectas cautes fluctus affligit Lat 
20 ante ὑψηλὸν ras. 6—i litt. L.— ἀναπέμπων] ἀνακόπτων MVROC et i. marg. 
PA aítolluntur Heg ἐρημίας corruptum uid. 21 τοῦτο 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 



423 

424 

425 

.426 

427 

428 

429 

990 DE BELLO IUD. III 422—429 (IX 3. 4) 

τῆς Ιόππτης vxo τὴν ἕω πνεῦμα βίαιον ἐπτιτοίτετει" μελαμβόριον 
ὑπὸ τῶν ταύτῃ τελοϊζομένων χαλεῖται" xal τὰς μὲν ἀλλήλαις τῶν 
γεν αὐτόϑι συνήραξεν, τὰς δὲ τερὸς ταῖς πτέτραις, ττολλὰς δὲ πρὸς 

ἀντίον χῦμα βιαζομένας εἰς τὸ πέλαγος, τόν τε γὰρ αἰγιαλὸν ὄντα 
χπετρώδη xal τοὺς iz αὐτοῦ πολεμίους ἐδεδοίχεσαν, μετέωρος 

ὑτιεραρϑεὶς ὃ χλύδων ἐβάπτιξζεν. ἣν δ᾽ οὔτε φυγῆς τόπος οὔτε 
μένουσιν σωτηρία, βίᾳ μὲν ἀγέμου τῆς ϑαλάσσης ἐξωϑουμέγοις, 

Ῥωμαίων δὲ τῆς πόλεως. χαὶ πολλὴ μὲν οἰμωγὴ συρρηγνυμέ- 
voy ἐγίνετο τῶν σχαφῶν, στολὺς δ᾽ ἀγνυμένων ὃ ψόφος. καὶ τοῦ 
συλήϑους oi μὲν ὑπὸ τῶν χυμάτων χαλυπτόμενοι διεφϑείροντο, 
σπολλοὶ δὲ τοῖς ναυαγίοις ἐμτελεχόμενοι" τινὲς δὲ ὡς χουφοτέρῳ 
τὴν ϑάλατταν ἔφϑανον τῷ σιδήρῳ σφᾶς αὐτοὺς ἀναιροῦντες. τό 
γε μὴν πιλεῖστον ὑττὸ τῶν χυμάτων ἐχφερόμενον ττεριξξαίνετο ταῖς 
ἀπορρῶξιν, ὡς αἱμαχϑῆναι μὲν ἐπὶ πλεῖστον τὸ πέλαγος, mÀnou- 
ϑῆναι δὲ νεχρῶν τὴν παράλιον" χαὶ γὰρ τοὺς ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 
ἐχφερομένους ἐφεστῶτες οἱ Ῥωμαῖοι διέφϑειρον. ἀριϑμὸς δὲ τῶν 
ἐχβρασϑέντων σωμάτων τετραχισχίλιοι πρὸς τοῖς διακοσίοις ἢν. 
Ῥωμαῖοι δὲ λαβόντες ἀμαχητὶ τὴν σπόλιν χατασχάπτουσιν. 

4. ἸΙόππη μὲν οὖν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ δεύτερον ὑστὸ Ῥω- 
μαίοις ἑάλω. πο τ δὲ ὡς μὴ πάλιν οἱ τιξιραταὶ συνα- 

PANLVROLatHegesippus ΠῚ 0 p.207; 
1 ἐμπίπτει 1, μελαμβόρειον (μελανβ- V) MVRO melamborium Lat Heg 

2 πλωϊζομένων ML?C ἀλλήλαις] ex ἄλλαισ corr. m. 2 L πρὸσ ἀλλήλαισ 
MVRC inter se Lat 8 συνήραξεν] συνετάραξεν P. συνέρραξεν AL. συνήρραξε 
MC collisit Lat miscuit atque inuoluit Heg πολλὰς — 6 ἐβάπτιζεν] multae 
autem cum magna ui aduerso aestu niterentur ad pelagus, nam et litus saais 
infestum et hostes in eo constitutos timebant, sublatae in sublimi gurgite merge- 
bantur Lat et similiter Heg δὲ om. L'C πρὸς ἀντίον] προσαντίον P 
προσάντιονΥ πρὸσ ἄντιον ἢ 4 βιαζομένας] βριζομένασ R./— 5 τοὺς] τοὺσ- -1, 
πολέμουσ V ἐδεδοίχεισαν L μετέωρος] ed. pr. cum Lat μετέωροσ δ᾽ 
(δὲ VRC) codd. — 6 ὑπεραρϑεὶσ ex ὑπερϑεὶσ corr. m.2 L ἐβάπτισεν VRC 
δὲ VRC τόπος] που τόποσ VRCLat et fort. Hez 7 βίᾳ! βία - (eras. v 
aut c) A βίασ 1, ὑπὸ βίασ P ἀνέμων PLat ἐξωϑουμένησ PAL yg ἐξωϑου- 
μένων i. marg. PA 8 πόλεως] πόλεωσ φερομένων τῶν βελῶν ἐχχλίνειν V; 
post πόλεως eras. litt. fere 25, quarum prima fuit p L συρρυγνυμένων € 
9 ἐγίνετο, L i. ras. mJ. 21, πολλὺσ AL! δὲ VRO ἀγνυμένων] ἀνοιγνυ- 
μένων VR. τοῦ πλήϑους] ioppenorum Lat 11 πολλοὶ δὲ — 16 διέφϑειρον 
om. CO συμπλεχόμενοι αὶ δ᾽ 1, 12 ϑάλασσαν MVR ἔφϑασαν V 
18 ταῖς] τοῖσ AML 14 ἀπορρῶιξιν V! αἱμαχϑῆναι, y |. ras. m. 2 ex o 
corr. uid. L 15 παραλίαν L'VR 16 διέφϑειρον, o ex « corr. A ἀριϑμὸς 

δὲ] ἀριϑμὸσ R ἦν ἀριϑμὸσ C 11 τετρακισχίλια R διακοσίοις] quingenta 
Heg ἦν om. € 19 μὲν οὖν] uiv οὖν οὕτωσ M. uiv 1, ovtoc VRC quidem 

hoc modo Lat ὁωμαίοισ ex ῥωμαῖοσ corr. A 20 δ᾽ 1, 

Qt 

10 

15 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. III 429--438 (IX 4—6) 991 

λισϑεῖεν εἰς αὐτήν, στρατόπεδόν τε ἐπὶ τῆς ἀχροπόλεως ἐγείρει 
χαὶ τὸ ἱτχυτεικὸν ἐν αὐτῷ χαταλείσχιει μετὰ τιεζῶν ὀλίγων, ἵν᾽ οὗτοι 
μὲν χατὰ χώραν μένοντες φρουρῶσι τὸ στρατόπεδον, οἱ δ᾽ ἱππεῖς 
χερονομεύωσι τὴν ττέριξ χαὶ τὰς περιοίκους χώμας τὲ xol ττολίχνας 

ἐξαιρῶσιν τῆς Ἰόππης. οἱ μὲν οὖν χατὰ τὰ πιροσταχϑέντα τὴν 
χώραν χατατρέχοντες x«9^ ἡμέραν ἔτεμνόν τε xal ἠρήμουν ἅπασαν. 

5. Ὡς δὲ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὸ κατὰ τὴν Ἰωταττάτην τιάϑος 
ἠγγέλη, τὸ μὲν πρῶτον ἠπίστουν οἱ πολλοὶ xci διὰ τὸ μέγεϑος 
τῆς συμφορᾶς xai διὰ τὸ μηδένα τῶν λεγομένων αὐτότττην τταρεῖναι" 
διεσώϑη γὰρ οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ᾽ αὐτοματὶ διεχήρυσσεν φήμη τὴν 
ἅλωσιν οἰχεία φύσει τῶν σχυϑρωτιοτέρων. xav ὀλίγον δὲ διὰ τῶν 
προσχώρων ὥδευε τἀληϑὲς χαὶ παρὰ πᾶσιν ἀμφιβολίας ἦν ἤδη 
βεβαιότερον, τιροσεσχεδιαζετό ye μὴν τοῖς τυετιραγμένοις xal τὰ μὴ 
γενόμενα" τεϑνεὼς γὰρ ἐπὶ τῆς ἁλώσεως xal ὃ ̓ Ιώσητεος ἠγγέλλετο. 
τοῦτο μεγίστου τὰ Ἱεροσόλυμα πένϑους ἐττλήρωσεν᾽ χατὰ μέν γε 
οἴχους xal κατὰ συγγενείας oic τιροσήχων ἕχαστος ἦν τῶν ἀπολω- 
λότων ἐθρηνεῖτο, τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷ στρατηγῷ πένϑος ἐδημεύϑη, xci οἱ 
μὲν ξένους, οἱ δὲ συγγενεῖς, οἵ δὲ φίλους ἐθρήνουν, τὸν Ιώσηπον 

δὲ πάντες, ὡς ἔπτὶ τριαχοστὴν μὲν ἡμέραν μὴ διαλιτεεῖν τὰς ὁλο- 
φύρσεις ἕν τῇ πόλει, τελείστους δὲ μισϑοῦσϑαι τοὺς αὐλητάς, oi 
ϑρήνων αὐτοῖς ἐξῆρχον. 

6. Ὡς δὲ τἀληϑῆ διεχαλύτιτετο τῷ χρόνῳ xoi τὰ μὲν κατὰ 
τὴν Ἰωταπάτην ὥσττερ εἶχεν, ἐσχεδιασμένον δὲ τὸ χατὰ τὸν Ἰώση- 
πον πάϑος εὑρίσχετο, ζῆν δ᾽ αὐτὸν ἔγνωσαν xoi παρὰ Ῥωμαίοις 
ὄντα xol πρὸς τῶν ἡγεμόνων τιλέον ἢ xav. αἰχμαλώτου τύχην πιεριέ- 

PAMLVRCLatHegesippus III 20 p. 209. 

2 ἵνα AVRC 3 φρουροῦσι C. ó$ VRC 4 προνομεύωσι, ὦ €x ov 
corr. P προνομεύσωσι € 5 é&mooow] L. Dindorf ἐξαίρωσι (-σιν PA, ex 

£&ogí- «o. corr. m. 2 L ἐξαίροσι R) codd. τὴν] τήν ve P 6 ante x«9^ 
eras. xci L ve] μὲν C — "i marg. 4 C ix V. 8 ἠγγέλλη Βὶ ἠγγέλθη ex 
cod. Voss. Dindorf χαὶ om. A 9 γενομένων et i. marg. m. 2 λεγομένων V 
10 ἀλλὰ αὐτοματὶ PA αὐτομάτη MLVROC ipsa per se Lat 11 οἰχεία — 
12 ταἀληϑὲς] unde pro natura tristium paulatim per finitimos ueritas ambulabat 

Lat ὀχεῖα C 12 τὸ ἀληϑὲσ VRO τὸ δ᾽ ἀληϑὲσ L 18 βεβαιώτερον C 
πεπραγμένοισ, πεπραγμέ i. ras. 5—6 litt. m. 2 5 14 ὃ om. VRC ἐώσηποσ, 
ox i. ras. V ἠγγέλετο V 18 μεγίστου ex μεγέϑουσ corr. m. 2 L 
μέν ys] γε μὴν PAML 16 προσῆχον PA!VRC ἦν ἕχαστοσ tr. VRC 
17 τὸ vo PA ó$ VRC ἐδημοσιεύϑη MVRC 18 φίλους] φίλουσ οἱ δὲ 
ἀδελφοὺσ MLVRCLat τὸν δὲ ἰώσηπον itr. V 19 μὲν om. M διαλει- 
πεῖν PA 21 ϑρῆνον Α'ὀ ἐξῆρχον αὐτοῖσ tr. VRC 22 τἀληϑῆ] τὸ ἀληϑὲσ 
MVRC ἀπεχαλύπτετο L 24 ηὐρίσχετο Dindorf δὲ VRC 25 χαὶ 
om. VRC cov] τὸν L! πλέον om. VRC τύχησ VR 
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σπεσϑαι, τοσοῦτον ὀργῆς ἐπὶ ζῶντος ὅσον εὐνοίας ξἐττὶ veOvavot 
δοχοῦντος πρότερον ἀνελάμβανον. xoi ze oig μὲν εἷς ἀνανδρίαν, 
παρ᾽ οἷς δὲ εἰς προδοσίαν ἐχακίζετο, γιλήρης ve ἀγαναχτήσεως ἣν 
xol τῶν κατ΄ αὐτοῦ βλασφημιῶν ἡ πόλις. παρωξύνοντο δὲ ταῖς 
σεληγαῖς χαὶ πιροσεξεκαίοντο ταῖς κακοπραγίαις" τό ye μὴν σιταίειν, 
ὃ γίνεται τοῖς εὺ φρονοῦσιν ἀσφαλείας χαὶ τῶν ὁμοίων φυλαχῆς 
αἴτιον, ἐχείνοις κέντρον ἑτέρων ἐγίνετο συμφορῶν" χαὶ τὸ τέλος ἀεὶ 
τῶν χαχῶν αὖϑις ἀρχή" μᾶλλον γοῦν ὥρμων. ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους 
ὡς καὶ Ἰώσηπον ἐν αὐτοῖς ἀμυνούμενοι. τοὺς μὲν ovv ἐπὶ τῶν 

Ἱεροσολύμων τοιοῦτοι ϑόρυβοι χατεῖχον. 
7. Οὐεσπασιανὸς δὲ χαϑ'᾽ ἱστορίαν τῆς ““γρίπιτα βασιλείας, 

ἐνῆγεν γὰρ βασιλεὺς αὐτόν, ἅμα χαὶ δεξιώσασϑαι τὸν ἡγεμόνα σὺν 
τῇ στρατιᾷ τῷ χατὰ τὸν οἶχον ὄλβῳ προαιρούμενος χαὶ καταστεῖ- 
λαι δι᾿ αὐτῶν τὰ νοσοῦντα τῆς ἀρχῆς, ἄρας ἀπὲ τῆς παράλου 
Καισαρείας εἰς τὴν Φιλίππου καλουμένην μεταβαίνει Καισάρειαν. 
ἔνϑα μέχρι μὲν ἡμερῶν εἴχοσι τὴν στρατιὰν διανατταύων χαὶ αὐτὸς 
ἐν εὐωχίαις ἦν, ἀττοδιδοὺς τῷ ϑεῷ χαριστήρια τῶν χατωρϑωμένων. 
ὡς δ᾽ αὐτῷ Τιβεριὰς μὲν νεωτερίζειν, ἀφεστάναι δὲ ἠγγέλλοντο 

Ταριχέαι, μοῖρα δὲ τῆς M yoizzo βασιλείας ἤσαν, ἀμφότεραι, σαν- 
ταχόϑεν τοὺς Ἰουδαίους χαταστρέφεσϑαι διεγνωχὼς τὴν inl τού- 
τους στρατείαν εὔχαιρον ἡγεῖτο xol δι᾿ ᾿“γρίτιπταν, ὡς eig ξενίας 
ἀμοιβὴν σωφρονίσων αὐτῷ τὰς πόλεις. πέμπει δὴ τὸν υἱὸν Τίτον 
εἰς Καισάρειαν μετάξοντα τὴν ἐχεῖϑεν στρατιὰν εἰς Σχυϑόπολιν" 

PAMLVRC Lat Hegesippus III 21 p. 210. 
2 δοχοῦντοσ, oc ex ov corr. uid. Δ ἀνελάμ! νον (litt. 8e num extiterint 

incertum) P — ἀνανδρείαν PAV!R ἀνδρείαν 1, ἀνδρίαν CO 39 1, τεῖ δ᾽ Τὶ 
δὲ VRC que Lat — 4 xav] χαυτ᾽ L παροξύνοντο PA!V! ὅ ye μὴν] et 
Lat μέν ys Destinon — 7 zévrgov C ἑτέρων om. PAHeg ἐγίνοντο C 
8 τῶν] νέων Destinon αὖϑις] ἄλλων zaxàv αὖϑις Niese ὥρμουν PA!'VRO 
9 ἐώσηπον, v ex o corr. A τὸν ἰωσηπον ἀμυνόμενοι PA1C τῶν 'Tegoco- 

λύμων] toic ἱεροσολύμοισ PAML recte si pro ἐπὲ scribetur £v 10 iegeevocoAv- 

uov (litt. «ov expunctae Ὁ 11i marg. λα Ὁ 12 ἐνῆγε! évg R ῳβασι- 

λεὺς] xe βασιλεὺσ L ὃ βασιλεὺσ V αὐτὸσ MLVROCLat ἅμα] ἅμα δὲ PAL 

14 αὐτὸν P!V αὐτοῦ C παράλου, ρά S. (« i. ras.) A 15 εἰς] emà V 

μεταβαίνει! om., i. marg. suppl. μεταβαίνειν O 11 εὐωχία PAL εὐχίαισ C 

χατορϑωμένων PA!L! 18 δὲ VRC τιβερειὰσ ut solet L! — ρνεωτερίζει») 

ἐνεωτέριζεν PAL. δ᾽1, ἠγγέλλετο (ἠγγέλ] "λετο, eras. 2 A) PAML. 19 Ταρι- 

g£ed Dindorf ταριχαῖαι PALVRO. ταριχαία M. taricheas. Lat πάντοϑεν 
L fort. recte 20 τούτους] Niese τούτου ῬΑ τούτοισ MLVRC 21 στρα- 
τείαν] Hudson στρατιὰν codd. 22 σωφρωνήσων VR αὐτῶ, ὦ ex oU 
corr. C δὴ] o8 C 23 μετάξοντα] μετατάξοντα VRC εἰσχυϑόπολιν R 
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ἡ δ᾽ ἐστὶν μεγίστη τῆς δεχαπτόλεως καὶ γείτων τῆς Τιβεριάδος. 
ἔνϑα xol αὐτὸς :“ταραγενόμενος ἐχδέχεται τὸν υἱὸν xci μετὰ τριῶν 

ταγμάτων τιροελϑὼν στρατοτιεδεύεται μὲν ἀττὸ τριάχοντα τῆς Τιβε- 
ριάδος σταδίων χατά τινα σταϑμὸν εὐσύνοτιτον τοῖς γεωτερίζουσιν" 

2 ^t. , M Y ΝΛ b] ' ^ 

Ἔνναβρις ὀνομάζεται. πιέμτιει δὲ δεχαδάρχην Οὐαλεριανὸν σὺν 

ἱχυτεξῦσιν ττεντήχοντα διαλεχϑησόμενον εἰρηνιχὰ τοῖς χατὰ τὴν ττόλιν 
καὶ τιροτρειψόμενον imi τείστεις᾽ ἀκηχόει γάρ, ὡς ἐπιϑυμοίη μὲν 
εἰρήνης ὃ δῆμος, χαταστασιάζοιτο δ᾽ ὑτιό τινων πολεμεῖν βιαΐζο- 
μένων. προσελάσας δὲ Οἰαλεριανὸς rel ττλησίον ἣν τοῦ τείχους, 
αὐτός τε χαταβαίνει καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τῶν ἱππέων ἀπέβησεν, ὡς 
μὴ δοχοῖεν ἀχροβολιζόμενοι τεαρεῖναι. xal τιρὶν εἰς λόγους ἐλϑεῖν 
ἐπεχϑέουσιν αὐτῷ τῶν στασιαστῶν οἱ δυνατώτατοι ue9! ὅτιλων. 
ἐξηγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς τις Ovoua παῖς Τοῦφα τοῦ λῃστριχοῦ 
στίφους ὃ χορυφαιότατος. Οὐαλεριανὸς δὲ οὔτε σπιαρὰ τὰς ἐντολὰς 

τοῦ στρατηγοῦ συμβαλεῖν ἀσφαλὲς ἡγούμενος, εἰ xol τὸ νιχᾶν εἴη 
βέβαιον, xal σφαλερὸν τὸ μάχεσϑαι πολλοῖς μετ᾽ ολίγων ἀπα- 
ρασχευάστοις τὲ τιρὸς ἑτοίμους, xoi ἄλλως ἐχτελαγεὶς τὴν ἀδόχητον 

τῶν Ἰουδαίων τόλμαν, φεύγει τιεζός, ἕτεροί τε ὁμοίως τεέντε τοὺς 

ἵππους ἀπέλιπον, ovg οἱ περὶ τὸν Ἰησοῦν ἀπτήγαγον εἰς τὴν «τόλιν 

γεγηθότες ὡς μάχῃ ληφϑέντας οὐχ ἐνέδρᾳ. 

PAMLVRC Lat Hegesippus III 22 p. 211. 
1 δέ ἐστι VRC — 2 ἔνϑα — 3 Τιβεριάδος i. marg. inferiore suppl. m. 2 L, 

cuius supplementi pars (πεδεύεται — Τιβεριάδος) praeter apices litterarum nunc 

abscisa est 3 προσελϑὼν VR. — 4 zwa | σταϑμὸν, litt. τινα ori. ras. m. 2L 
5 Ἔνναβρις! PAL enabris Lat σενναβρὶσ MR σεναβρὶσ V σενναβαρὶσ C; cf. 
IV 455 (8,2) ubi traditur P'uvvegotv δὲ] om. R. óz PAL atque hinc Lat 
οὐἀλεριανὸν, À i. ras. ex o corr. Α οὐαλλεριανὸν VO ualerinum Lat deca- 

darchum Lat 6 τοῖς] roto C τὴν om. ΡΑΜ "7 ἤχηχόει ML ἐπιϑυμοίη) 
ἐπιϑυμώη ML'VR ἐπιϑυμοῦσιν PA ἐπιϑυμοῦσι L? recte si scribetur χαταστα- 
σιάζοιτο δ᾽ ὃ δῆμος 8 ὃ δῆμος — τινων om. C δὲ VR 9 δὲ] δ᾽ L δὲ 
ó VR οὐαλλεριανὸσ VO ualerinus Lat 10 σὺν αὐτοὺσ € 11 ἀχκρι- 
βολογιζόμενοι 1,.} εἰσ ex εἰσ τοὺσ corr. m. 21, 12 ἐπεχϑέουσιν A αὐτῶν 
L:V δυνατώτεροι VROC Lat μετὰ VROC 13 ἐξηγεῖτο, o i. ras. ex αἱ 
cor. m. 2L δὲ VRC igcovo LV ὀνόματι VRC Tovq« coi] 
τοῦ φάτου ῬΑ τοφάτου L σαφάτου τοῦ MC rov (o ex o corr.), i. marg. yo 
σαφάτου V τῶ «eto τοῦ R ftofae Lat; sine dubio is Iesus est, qui supra 
II 599. uita 66. 134 fertur filius Sapphiae aut Sapithae 14 στίφους] 

eu 
ὧν otígovc PAM χορυφότατοσ V χορυφαῖοσ L οὐαλλεριανὸσ VO 
ualerinus Lat 19 ἀσφαλὲς] ἀβλαβὲσ 1, τὸ -, eras. » V εἴῃ ἡ 1, 
16 ἀπαρασχευάστοις] ἀπαράσκχευόν V ἀπαρασχεύων R ἀπαρασχευῶν Ὁ 

ει 
11 τὴν] πρὸσ τὴν VRC 18 πέντε] πεντήκοντα Hudson 19 ἀπέλιπον V 
2 

ἀπέλειπον R 20 ὡς] ὥσπερ VRC 

448 
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453 8. Tovro χαταδείσαντες oi γηραιοὶ τοῦ δήμου xal προύχειν 
454 δοχοῦντες φεύγουσι μὲν εἰς τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατότπτεδον, ἐπαγό- 

μενοι δὲ τὸν βασιλέα τιροστείσστουσιν ἱχέται Οὐεστεασιανῷ, μὴ σφᾶς 
περιιδεῖν δεόμενοι, μηδὲ τὴν ὀλίγων ἀπόνοιαν ἡγήσασϑαι τῆς 

455 πόλεως ὅλης" φείσασϑαι δὲ τοῦ δήμου Ῥωμαίοις φίλα φρονοῦντος 5 
ἀεί, xol τοὺς αἰτίους τιμωρήσασϑαι τῆς ἀποστάσεως, ὑφ᾽ ὧν αὐτοὶ 

456 φρουρηϑῆναι μέχρι νῦν ἐπὶ δεξιὰς ἐτεειγόμενοι πάλαι. ταύταις ἔνε- 
δίδου ταῖς ἱχεσίαις ὃ στρατηγὸς χαίτοι διὰ τὴν ἀρτιαγὴν τῶν Vez 
ἐφ᾽ ὅλην ὠργισμένος τὴν πόλιν" xol γὰρ ἀγωνιῶντα πεερὶ αὑτῆς 

457 τὸν Mygüizmav ἑώρα. λαβόντων δὲ τούτων τῷ δήμῳ δεξιὰς oi τεερὶ 10 
τὸν Ἰησοῦν οὐχέτι ἀσφαλὲς ἡγούμενοι μένειν ἐπὶ τῆς Τιβεριάδος 

408 εἰς Ταριχέας ἀποδιδράσχουσιν. xai μεϑ' ἡμέραν Οὐεσπασιανὸς 
ci» ἱγυχυεῦσιν τιροτεέμτεει τορὸς τὴν ἀχρώρειαν Τραϊανὸν ἀττοττξι- 

459 ραϑῆναι τοῦ σπελήϑους, εἰ τεάντες εἰρηνικὰ φρονοῖεν. ὡς δ᾽ ἔγνω 
τὸν δῆμον ὁμοφρονοῦντα τοῖς ἱκέταις, ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν get 15 
πρὸς τὴν πόλιν. οἱ δὲ τάς τε πύλας ἀνοίγουσιν αὐτῷ χαὶ μετ᾽ 

400 εὐφημιῶν ὑπήντων σωτῆρα χαὶ εὐεργέτην ἀναχαλοῦντες. τῆς δὲ 
στρατιᾶς τριβομένης πτιερὶ τὴν τῶν εἰσόδων στενότητα παραρρῆξαι 
τοῦ χατὰ μεσημβρίαν τείχους Οὐεσπασιανὸς χελεύσας πιλατύνει 

461 τὴν εἰσβολὴν αὐτοῖς. ἁρτεαγῆς μέντοι xc ὕβρεως ἀπτέχεσϑαι τταρήγ- 20 
γξδιλὲν τῷ βασιλεῖ χαριζόμενος, τῶν ve τειχῶν διὰ τοῦτον ἐφείσατο 
συμμενεῖν πιρὸς τὸ λοιπὸν ἐγγυωμένου τοὺς ἐν αὐτοῖς, xal πολλὰ 

χεχαχωμέγην τὴν πόλιν £x τῆς στάσεως ἀνελάμβανεν. 

102 X. 1. Ἔπειτα προελϑὼν αὐτῆς τὲ μεταξὺ xoi Ταριχεῶν στρατο- 

PAMLVRC LatHegesippus III 22 p. 211. 

1 διὰ (uel πρὸς) τοῦτο Destinon χαταδήσαντεσ C γεραιοὶ PAR καὶ 

om.M 3 οὐεσπασιανοῦ PA 4 μήτε PAL. τῆς — 5 φείσασϑαι om. PAR 
5 óbom.A φίλα φρονοῦντασ P φιλοφρονοῦντοσ AL — 6 αὐτοὶ αὐτῶν PAML 
αὐτοὶ", eras. c V 1 ἐνεδίδει VR. 8 ἱππέων, 9 ὀργισμένοσ C 10 λαμ- 
βανόντων C τῷ δήμῳ] VRLat τοῦ δήμου PAMLC 11 Aiesus hic et infra 
Lat οὐκ ἔτ᾽ L 12 Ταριχέας] Dindorf ταριχαίασ codd. taricheas Lat Heg 
13 τραϊνον Μ — 14 δὲ VRC — 15 δμοφρονοῦντα] ὅμονοοῦντα VRO οἰκε- 
ταισ V ἤεῖ εἴη V 16 τε om. PAL — &voíyvvow V 18 παραρῆξαι À πα- 
οραρρῖξαι C 19 μεσημβρία Α τὴν μεσημβρίαν VRC οὐεσπασιανὸσ. | xcAcv- 
ccc («s suppl) A 20 παρήγγελλε LV παρήγγελλεν (v expunctum) C παρήγ- 
γελε R 21 τοῦτο RC 22 συμμενεῖν] Lat Dindorf συμμένειν codd. 

£yyvou£vov PA ἐν] σὺν VR πολλὰ] τὰ ἄλλα VRCLat haud male 
23 ἀνελάμβανεν] κατελάμβανεν L! ἀναλαμβάνειν ΥᾺ 24 αὐτῆς] αὐτοῖσ € 
αὐτῆς τε μεταξὺ] τε αὐτῆσ μεταξὺ AL μεταξὺ αὐτῆσ P ταριχαίων PAVR 
ταριχαιῶν MLC taricheas LatHeg semper — ovgarozcieveveu M 

| 
| 
- 
: 
E 



20 

25 

DE BELLO IUD. III 462—471 (X 1. 2) 990 

γεδεύεται, τειχίζει ve τὴν τταρεμβολὴν ὀχυρωτέραν ὑφορώμενος exci 
γολέμου τριβὴν αὐτῷ γενησομένην" συνέρρει γὰρ εἰς τὰς Ταριχέας 
γᾶν τὸ νεωτερίζον, τῇ τὲ τῆς στόλεως ὀχυρότητι χαὶ τῇ λίμνῃ 
γεξεοιϑότες, 1) χαλεῖται Γεννησὰρ τειρὸς τῶν ἐπιχωρίων. 1j μὲν γὰρ 
σόλις, ὥστεερ ἡ Τιβεριὰς ὑπόρειος οὖσα, χαϑὰ μὴ τῇ λίμνῃ περοσ- 
ἐχλύζετο παάντοϑεν ὑττὸ τοῦ Ἰωσήπου τετείχιστο χαρτερῶς, ἔλασ- 

σον μέντοι τῆς Τιβεριάδος" τὸν μὲν γὰρ ἐκεῖ τιερίβολον ἐν ἀρχῆ 
τῆς ἀποστάσεως δαψιλείᾳ χρημάτων χαὶ δυνάμεως ἐχρατύνατο, 
Ταριχέαι δ᾽ αὐτοῦ τὰ λείψανα τῆς φιλοτιμίας μετέλαβον. σχάφη 
δ᾽ ἦν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς λίμνης παρεσκευασμένα χεολλὰ πρός τε τὸ 

συμφεύγειν ἐπὶ γῆς ἡττωμένους, xav εἰ δέοι, διαναυμαχεῖν ἐξηρ- 
τυμένα. τιξριβαλλομένων δὲ τῶν Ῥωμαίων τὸ στρατότιεδον οἱ τιερὶ 
τὸν Ἰησοῦν οὔτε σπιρὸς τὸ πιλῆϑος οὔτε πιρὸς τὴν εὐταξίαν τῶν 
πτολεμέων ὑποδείσαντες προϑέουσιν, xol πιρὸς τὴν πρώτην ἔφοδον 
τῶν τειχοττοιῶν σχεδασϑέντων ὀλίγα τῆς δομήσεως σπαράξαντες, 
ὡς ἑἕῴρων τοὺς ὅπλίτας ἀϑροιζομένους, τιρίν τι παϑεῖν εἰς τοὺς 

σφετέρους ἀνέφευγον" ἐπιδιώξαντες δὲ Ρωμαῖοι συνελαύνουσιν αὐ- 
τοὺς εἰς τὰ σχάφη. χαὶ οἱ μὲν ἀγαχϑέντες εἰς ὅσον ἐξιχνεῖσϑαι 
τῶν Ῥωμαίων βάλλοντες δύναιντο τάς τὲ ἀγχύρας ἔβαλλον χαὶ 
πυυχνώσαντες ὥστεερ φαλαγγα τὰς ναῦς ἐπαλλήλους τοῖς ἐπὶ γῆς 
πολεμίοις διεναυμάχουν" Οὐεστεασιανὸς δὲ τὸ ττολὺ τιλῆϑος αὐτῶν 
ἡϑροισμένον ἀκούων ἐν τῷ πρὸ τῆς ττόλεως “τεδίῳ τιέμττει τὸν υἱὸν 
σὺν ἱχιπεεῦσιν ξξαχοσίοις ἐτπτιλέχτοις. 

2. Ὁ δ᾽ ὑπέρογχον εὑρὼν τὴν τῶν πολεμίων τεληϑὺν πρὸς μὲν 
τὸν ππατέρα πέμττεει ztÀe(ovog δυνάμεως αὐτῷ δεῖν λέγων, αὐτὸς δὲ 

PAMLVRC Lat Hegesippus III 23 p. 212. 

Ί1 τε] δὲ MLVRC ὀχυροτέραν P — 2 εἰς] £o V ταριχαίασ codd. 
8 τὸ τὸν V 4 πη) ὴ Ρ ἢ Α, οπι. 1, γεννησὰ L! ὅ ἡ om.L' ὑπώ- 
ρειοσ PAL ὑπόριοσ VR 6 πανταχόϑεν M post ὑπὸ eras. γὰρ L 
vov] tov VR. ἐλάσσω LVRC.— 8 δαψιλίαΒ ἐχρατύνετο PAMLC.— ϑταρι- 
χαῖαι («ie PR?) PAMVRC ταριχαῖα 1 δὲ VRO μετέλαβεν 1, 10 παρα- 
σχευασμένα ἃ τεῖ γε PAML 11 συμφυγεῖν VRC διαναυμαχεῖν) διαναυ- 
μαχίαν PL διαναυμαχεῖαν A ad nauale. bellum Lat ἐξηρτισμένα PAL 
14 προσϑέουσιν PA 1 παραξαντεσ L! 10 αϑροιζομένουσ 1.118} [11 &vé- 
qvyov M 19 βάλλοντες] βάλλεσϑαι ΥΒ, 20 φάλαγγασ (λ i. ras. A) PAMLV 
et ut uid. Lat ἐπ᾽ ἀλλήλουσ ARC γῆς] vgo ygo RC 21 διεναυμάχουν 

πολεμίοισ tr. VRO τὸ om. V θλῆϑοσ A 22 πόλεοσ C υἱὸν] υἱὸν 
τῖτον M 23 ἐξαχοσίοισ, οἱ ex ov corr. A ἐπιλέχτοισ, OL €X Ov COIT. ἃ 

24 1, marg. λγ C δὲ VRC 25 αὐτῶ δυνάμεωσ tr. L αὐτῷ] αὑτῷ 
Bekker, om. Lat αὐτὸ - σΙ, 
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τοὺς μὲν πλείους τῶν ἱχεττέων ὡρμημένους δρῶν xol πιρὶν ἀφικέσϑαι 

βοήϑειαν, ἔστιν δ᾽ οὺς ἡσυχῆ πιρὸς τὸ πλῆϑος τῶν Ιουδαίων χατα- 

γπιετιληγότας, ἐν ἐπηκόῳ στὰς ἔλεξεν ὧδε" ,,(ἄνδρες, ἔφη, Ῥωμαῖοι, 

χαλὸν γὰρ ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων ὑπομνῆσαι τοῦ γένους ὑμᾶς, iv 

εἰδῆτε, τίνες ὄντες πρὸς τίνας μάχεσϑαι μέλλομεν. τὰς μέν ye ἥμε- 

τέρας χεῖρας οὐδὲν εἰς τοῦτο τῶν ἐπὶ τῆς οἰχουμένης διαπέφευγεν, 

Ἰουδαῖοι δέ, ἵν᾿ εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, μέχρι νῦν οὐ κοπιῶσιν 

ἡττώμενοι. καὶ δεινὸν ἐκείνων ἑστώτων ἐν ταῖς χακοτιραγίαις ἡμᾶς 

τοῖς εὐτυχήμασιν ἐγχάμνειν. προϑυμίας μὲν εἰς τὸ φανερὸν ὑμᾶς 

εὖ ἔχοντας χαίρω βλέπων, δέδοικα δὲ μή τινι τῶν πολεμίων τὸ 

γελῆϑος κατάπληξιν λεληϑυῖαν ἐνεργάσηται. λογισάσϑω δὴ γεάλιν 

οἷος τερὸς οἵους τταρατάξεται, xal διότι Ιουδαῖοι μέν, εἰ xal σφόδρα 

τολμηταὶ καὶ ϑανάτου χαταφρονοῦντες, ἀλλ᾽ ἀσύνταχτοί τὲ καὶ 

πολέμων ἄπτειροι καὶ ὄχλος ἂν ἄλλως, οὐ στρατιὰ λέγοιντο" τὰ 

δὲ τῆς ἡμετέρας ἐμπειρίας καὶ τάξεως τί δεῖ καὶ λέγειν; éni τοῦτο 

μέντοι ye μόνοι xol xov! εἰρήνην ἀσχούμεϑα τοῖς ὅτιλοις, ἵν᾿ ἐν 

πολέμῳ μὴ πρὸς τὸ ἀντίπαλον ἀριϑμῶμεν ἑαυτούς. ἐπεὶ τίς 

ὄνησις τῆς διηνεχοῦς στρατείας, ἂν ἴσοι ztQ0G ἀστρατεύτους ἀντι- 

τασσώμεϑα; λογίζεσϑε δέ, ὅτι xol πρὸς γυμνῆτας δπλῖται καὶ ἱπετεεῖς 

10 

πρὸς »τεζοὺς καὶ στρατηγούμενοι τυρὸς ἀστρατηγήτους διαγωνίζεσϑε, 20 

PAMLVRCLatHegesippus III 24 p. 212. 

3 ἔστιν δ᾽ otc] ἰδὼν 1. ἔστι (ἔστιν V) δὲ ovo VRC ἡσυχῆ om. Lat 

3 ἔλεξεν ὧδε om. MLVRCLat 4 τῶν λόγων] vo? λόγου- (eras. uid. v) P 

τὸν λόγον O sermonis Lat γένους] γέρουσ K ἵνα VRO ἵν᾿ — 

5 μέλλομεν] meminisse etiam loci oportet, in quo nunc sitis, et aduersus quos 

romani bellum geratis Heg — 5 πρὸς] Bekker xoi πρὸσ codd. et fort. Lat 

ys] γὰρ C 0 χεῖρας] i. ras. 4 litt. m. 2 R, om. V et man. 1 Lips οὐδὲν suppl. 

m. 2 ἢ οὐδὲν εἰς τοῦτο] nemo wmquam — hostis ullus Lat τῶν] 

τὸν € i tva VRC εἴπωμεν] PAML Lat εἴπω VRO 8 δεινὸν] 

δεῖ uertit Lat ἑστώτων ἐχείνων tr. VRC 9 τοῖς om. V 10 βλέ- 

πων] xai βλέπων VRO τινι τινα 1.1 τὸ πλῆϑοσ τῶν πολεμίων tr. 

VRC 11 λογισάσϑω] quisque cogitet. Lat 12 oioc] oio € διότι 

ov. V εἰ ex corr. A 13 ἀλλὰ VROC τε] γε Destinon 14 ἄλλως] 

ἄλλωσ καὶ 1, ἀλλοσ € στρατεία P τὰ] τὰσ KR 15 χαὶ λέγειν 

ósi tr. RC τούτω € 16 ἵνα VR ἵν — 11 ξαυτούς] ut in bello 

casus belli dubios non sentiamus Heg 17 αὐτοὺσ AML ἐπεὶ ἐπεὶ 

καὶ LVRC 18 στρατιᾶσ PAMVRC ἐὰν VRC ico. MI?C 

ἀντιτασσόμεϑα P 19 δὲ! quin etiam Lat γυμνήτασ PMC et ex 

corr. V γυμνίτασ V!R 20 ἀστρατηγήτους] wagis neque rectorem haben- 

tibus Lat 
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xci ὡς ὑμᾶς μὲν ταῦτα πολλαπλασίους :τοιεῖ τὰ τελεονεχτήματα, 

χιολὺ δὲ τοῦ τῶν ττολεμίων ἀριϑμοῦ ἱπαραιρεῖται τὰ ἐλαττώματα. 
χατορϑοῖ δὲ τοὺς πολέμους οὐ τιλῆϑος ἀνϑρώτιων, «Cv ἢ μάχιμον, 
ἀνδρεία δέ, xav ἐν ὀλίγοις" οἱ μέν γε καὶ τάξασϑαι ῥάδιοι καὶ τεροσ- 
αμύνειν ἑαυτοῖς, αἱ δ᾽ ὑτεέρογχοι δυνάμεις ὑφ᾽ ἑαυτῶν βλάπτονται 
γλέον ἢ τῶν πολεμίων. ᾿Ιουδαίων μὲν οὖν τόλμα xoi ϑράσος 
ἡγεῖται xai ἀπόνοια, πτἄϑη χατὰ μὲν τὰς εὐτιραγίας εὔτονα, σβεν- 
γύμενα δὲ ἐν ἐλαχίστοις σφάλμασιν" ἡμῶν δ᾽ ἀρετὴ καὶ εὐτιείϑεια 
χαὶ τὸ γενναῖον, ὃ χὰν τοῖς ἄλλοις εὐτυχήμασιν ἀχμάζει χὰν τοῖς 
πταίσμασιν οὐ μέχρι τέλους σφάλλεται. χαὶ ὑττὲρ μειζόνων δὲ ἢ 
᾿Ιουδαῖοι διαγωνιεῖσϑε᾽ καὶ γὰρ εἰ τεερὶ ἐλευϑερίας xol πατρίδων 
ἐχείνοις ὃ πόλεμος χινδυνεύεται, τί μεῖζον ἡμῖν εὐδοξίας xal τοῦ 
μὴ δοχεῖν μετὰ τὴν τῆς οἰχουμένης ἡγεμονίαν ἔν ἀντιπάλῳ τὰ Iov- 
δαίων τίϑεσθαι; σχετιτέον δ᾽ ὅτι xal παϑεῖν μὲν οὐδὲν ἀνήχεστον 

ἡμῖν φόβος" πτολλοὶ γὰρ οἱ βοηϑήσοντες χαὶ πλησίον" ἁρτεάσαι 
δὲ τὴν νέχην δυνάμεθα, xol χρὴ τοὺς ὑπὸ τοῦ πατρὸς χύδμττομέ- 
γους ἡμῖν συμμάχους φϑάνειν, Vv ἀχοινώνητόν ve ἢ τὸ κατόρϑωμα 

xol μεῖζον. νομίζω δ᾽ ἔγωγε imi τῆσδε τῆς ὥρας καὶ τὸν χιατέρα 

τὸν ἐμὸν χρένεσϑαι χαμὲ xci ὑμᾶς, el τῶν μὲν τεροχατωρϑωμένων 
ἄξιος ἐκεῖνος, ἐγὼ δ᾽ ἐκείνου παῖς, στρατιῶται δ᾽ ὑμεῖς ἐμοῦ" καὶ 

γὰρ ἐχείνῳ τὸ νικᾶν ἔϑος, χαγὼ πρὸς αὐτὸν ὑποστρέφειν οὐχ ἂν 

PAMLVRC Lat Hegesippus III 24 p. 214. 

1 ὡς — 2 ἀριϑμοῦ! (reputate -) quod uos hae uirtutes multo plures efficiant, 

multum autem uitia de hostium numero detrahant Lat 2 πολὺ] πολλοὶ C 

tov] τὸν VR τὸ C ἀριϑμὸν VRC παραιρεῖται τὰ ἐλαττώματα om. PA, 
et certe τὰ ἐλαττώματα minime placent et spuria uid. ἐλασσώματα 1, 
3 πολεμίουσ L!V! μάχιμον] ἀμήχανον Destinon 4 ἀνδρία Ὁ ὀλίγοις] 
ολίγοισ ἡ MVRC oi] toic ex corr. ἃ yc] γὰρ ML παρατάξασϑαι 
MVROC ῥὁάδιον PAL ὅ δὲ VRC βλάπτωνται P 6 Ἰουδαίων -- 
7 πάϑη] itaque iudaeos audacia et ferocitas ac desperatio mentis uitia ducunt 

(quae) Lat 7 xal ἀπόνοια, πάϑη! καὶ ἀπόνοια χαὶ πάϑη PA xal ἀπό- 
γοια - - - πάϑη 1, ἀπονοίασ πάϑη MVRC χατὰ μὲν τὰς] καὶ τὰ μὲν τῆσ 
(rac.€O) PAC 8 δὲ] δ᾽ Τὶ δ᾽ δὲ VRC ἀρετῆι V εὐπείϑεια] εὐϑυ- 
μία γ 80 9 ἄλλοις om. LVR; aut hoc aut εὐτυχήμασιν spurium uid. 
ἀκμάξζη (ji ras. V) ΡΑΥ͂ χα») χαὶ ΕΟ 10 μέχρι τέλουσ οὐ tr. PAML 
ἤ om. ἢ 11 ἰουδαίων PA! ἐουδαίοισ R? πατρίδοσ Ρ 12 ἐχείνων P 
τοῦ] C et ex corr. A τὸ PA'MLVR 14 προτίϑεσϑαι MVRC σχεπταῖον C 
δὲ VRC 10 post xai ras. 2 litt. (eras. uid. us) Δ χρὴστοὺσ V! ἀπὸ 
ἡμῖν πεμπομένουσ ir. VRC 170020: Vi τε om. P 18 δὲ RC ἔγωγε] 
ἐγὼ RO τὸν πατέρα τὸν, litt. τὸν πατέρα t solito angustius scriptae M 
19 προχατορϑωμένων PAV!C 20 ἐμοῦ] ἐμοί LV 

losephus VI. 22 
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ὑπομείναιμι λειφϑείς. ὑμεῖς δὲ πῶς ovx av αἰσχύνοισϑε σπεροχιγ- 
δυνεύοντος ἡγεμόνος ἡττώμενοι; προχινδυνεύσω γάρ, εὖ ἴστε, xal 
σπερῶτος εἰς τοὺς πολεμίους ἐμβαλῶ. μὴ λείτεεσϑε δ᾽ ὑμεῖς ἐμοῦ 
χεετεεισμένοι τὴν ἐμὴν δρμὴν σταραχροτεῖσϑαι ϑεῷ συμμάχῳ, καὶ 
σιρογινώσχετε σαφῶς, ὅτι τῆς ἔξω μάχης πλέον τι κατορϑώσομεν." 

ὃ. Ταῖτα τοῦ Τίτου διεξιόντος προϑυμία δαιμόνιος ἐμτείτετει 
τοῖς ἀνδράσιν, xci προσγενομένου πιρὶν συμβαλεῖν Τραϊανοῦ μετὰ 
τετραχοσίων ἱτιπτέων ἤσχαλλον ὡς μειουμένης τῆς νίχης αὐτοῖς διὰ 

τὴν χοινωνίαν. ἔπτεμιψεν δὲ Οὐεστεασιανὸς χαὶ ᾿ΑἸντώνιον Σίλωνα 
σὺν δισχιλίοις τοξόταις χελείσας χαταλαβόντας τὸ ἀντιχρὶ τῆς 

πόλεως ὅρος τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους ἀνείργειν. xol oí μὲν ὡς προσ- 
ἑτέταχτο τοὺς ταύτῃ “τιειρωμένους ἐχβοηϑεῖν περιέσχον, ὃ δὲ Τίτος 
πρῶτος τὸν tcov ἤλαυνεν elg τοὺς “τολεμίους καὶ σὺν χραυγῇ uev 
αὐτὸν οἱ Aotztol τεαρεχτείναντες ἑαυτοὺς εἰς ὅσον ἐπεῖχον οἱ τιολέμιοι 
τὸ τιδδίον᾽ πταρὸ καὶ πολὺ τελείους ἔδοξαν. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι χαίτοι 

τήν τὸ δρμὴν xol τὴν εὐταξίαν αὐτῶν χατατιλαγέντες πρὸς ὀλίγον 
μὲν ἀντέσχον ταῖς ἐμβολαῖς, νυσσόμενοι δὲ τοῖς χοντοῖς χαὶ τῷ 

ῥοίζῳ τῶν ἱπιτέων ἀνατρετιόμενοι συνεπτατοῦντο. “τολλῶν δὲ zav- 
ταχοῦ φονευομένων διασχίδνανται xol τιρὸς τὴν πόλιν ὡς ἕχαστος 
εἶχεν τάχους ἔφευγον. Τίτος δὲ τοὺς μὲν χατότειν τεροσχείμενος 
ἀνήρει, τῶν δὲ διεχηταίων ἀϑρόων, ovg δὲ φϑάνων xarà στόμα 
διεήλαυνεν, τεολλοὺς δὲ συνηλοία περὶ ἀλλήλοις τεεσόντας ἐμπηδῶν, 

πᾶσιν δὲ τὰς πρὸς τὸ τεῖχος φυγὰς ὑτιετέμνετο xal τιρὸς τὸ τιξδίον 

PAMLVRC LatHegesippus III 24 p. 215. 
1 ληφϑεὶσ L!V! ἂν om. LV αἰσχύνοισϑε] ex cod. Voss. Dindorf 

αἰσχύνεσϑε PALVR αἰσχύνησϑε MC 2 εὖ ἴστε] εὖτε RC ὃ πρῶτοσ ex 
πρώτουσ corr.L ἐμβαλῶ] 6Χ corr. L ἐμβαλών PAML!VRO érrumpam Lat 
4 δρμὴν ἐμὴν tr. LVR 5 ὅτι — xavog9ocousv] quod multo plus permiati 
hostibus efficiemus quam si extrinsecus pugnaremus Lat — i. marg. λό C 
$ τετραχοσίων] trecentis Heg ἱππέων] ἀνδρῶν ἱππέων V?RO ἔσχαλον O 
μειουμένης τῆς νίχης αὐτοῖς] μειουμένοισ αὐτοῖσ τῆσ viuo V τῆς νίχης 
s. m. 2L. 9 δ ΤΥ ἀντώνιον καὶ σίλωνα PA silonem et antonium Lat 
10 χαταλαβεῖν O ἀντικρὺ corr. ex ἀντιχρυσ 1, 14 ἑαυτοὺς] εἰσ αὐτοὺσ L! 
15 τὸ πεδίον] om. Lat τοῦ πεδίου Hudson 19 ἕχαστοσ coc tr. Βὰὶ 20 εἶχον 

ΡΑΙΥ! εἶχε Μ προσχείμενος] Μ et ex corr. ἃ προσχειμένουσ PA!LVRO instans 
Lat 21 τῶν] του ΜΥΒΟ ἀϑρόων] Niese ἀϑρόον PA ἀϑρόουσ MLVRC, om. 

Lat q9«vov V!C 22 συνηλόα MO συνείλου L ΝΣ (sim) VI 

ἀλλήλουσ P!M!V ἐμπηδῶν᾽ πᾶσιν δὲ] LLatHeg πάλιν δ᾽ ἐμπηδῶν P ἐμπηδῶν 
ιἐχπηδῶν M) πάλιν δὲ AMVRC 23 πᾶσιν — 239,2 συνέφευγον] uniuersos 
praeuerso itinere a muris repellit et obuius recurrentibus fugam intercludit. rursus 

tamen dum alii sternuntur, elapsi alii quibus urbs refugio erat Heg πρὸς το 
τεῖχος) PAMLV Lat πρὸσ ἀλλήλουσ ΒΟ et i. marg. m. 2 V 

10 

15 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. III 491—499 (X 3—5) 339 

ἀπέστρεφεν, ἕως τῷ τιλήϑει βιασάμενοι χαὶ διεχπιεσόντες elg τὴν 
7t0À4Y συνέφευγον. 

4. Ἐχδέχεται δὲ αὐτοὺς πάλιν στάσις ἔσω χαλεπή" τοῖς μὲν 
γὰρ ἐπιχωρίοις διά τε τὰς χτήσεις καὶ τὴν πόλιν οὐχ ἐδόχει πεολε- 
μεῖν ἀτο᾿ ἀρχῆς καὶ τότε διὰ τὴν ἧτταν zÀéov' ὃ δ᾽ ἔπηλυς τιολὺς 
ὧν σπιλεῖον ἐβιάζετο, καὶ διωργισμένων in^ ἀλλήλοις χραυγή τε ἦν 
xci ϑόρυβος ὡς ὅσον οὔπω φερομένων εἰς ὅτελα. χαταχούσας δὲ 
τῆς ταραχῆς Τίτος, οὐ γὰρ ἣν ἄπιωϑεν τοῦ τείχους, ,οοὗτος ἣν ὃ 

χαιρός, ἐχβοᾷ, καὶ τί, συστρατιῶται, μέλλομεν ἐχδιδόντος ἡμῖν Ιου- 

δαίους ϑεοῦ; δέξασϑε τὴν νίχην. οὐχ ἀχούετε βοῆς; στασιάζουσιν 
οἱ τὰς χεῖρας ἡμῶν διεχφυγόντες. ἔχομεν τὴν πτόλιν, ἐὰν ταχύνωμεν" 
δεὶ δὲ πόνου πρὸς τῷ τάχει καὶ λήματος" οὐδὲν γὰρ τῶν μεγάλων 
φιλεῖ δίχα κινδύνου χατορϑοῦσϑαι. φϑάνειν δ᾽ οὐ μόνον χρὴ τὴν 
τῶν πολεμίων ὁμόνοιαν, οὺς ἀνάγχη διαλλάξει ταχέως, ἀλλὰ χαὶ 
τὴν τῶν ἡμετέρων βοήϑειαν, ἵνα πτρὸς τῷ νικῆσαι τοσοῦτον τιλῆϑος 
ὀλίγοι xal τὴν σεόλιν ἕλωμεν μόνοι." 

5. Tav9' ἅμα λέγων ἐπὶ τὸν Vmzov ἀνεπήδα xci χαϑηγεῖται 
zg0g τὴν λίμνην, δι᾿ ἧς ἐλάσας τιρῶτος εἰς τὴν στόλιν εἰσέρχεται 

xoi: μετ᾽ αὐτὸν οἱ λοιποί. δέος δὲ πρὸς τὴν τόλμαν αὐτοῦ τοῖς 
ἐγτὶ τῶν τειχῶν ἐνέπεσεν, xol μάχεσϑαι μὲν ἢ διακωλύειν οὐδεὶς 
ὑπέμεινεν, λιχεόντες δὲ τὴν φρουρὰν οἱ μὲν σπιερὶ τὸν Ἰησοῦν διὰ 
τῆς χώρας ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὴν λίμνην χαταϑέοντες ὑπαντιά- 
ζουσιν τοῖς πιολεμίοις τυξριέτειτοτον" ἐχτείνοντο δ᾽ οἱ μὲν ἐπειβαί- 
voyreg τῶν σχαφῶν. οἱ δὲ τοῖς ἀναχϑεῖσιν ττροστείτετειν τεξιρώμεγοι. 

PAMLVRCLat Hegesippus III 25 p. 210. 

1 διεχπεσόντες] διεχπαίσαντεσ L! συνεχπεσόντεσΎ Lips συνεισπεσόντεσ RC 

2 gvvéqsvyor) συνέφευγον, s. m. 2 V διέφυγον RC 3 ἐχδέχεται] εἰσδέχεται 
PA i. marg. yo ἐχδέχεται ἃ δὲ] s. A δ᾽ LVRC πάλιν om. RCLat 
εἴσω LVRC 5 V 6 πλεῖον] om. Lat πλέον RC πολεμεῖν Destinon 

7 x«l ϑόρυβος om. Lat ϑό-υβοσ M 8 .ἄποϑεν PA'MLV et ex corr. C 
ἢν] est Lat Heg; fort. spurium 9 ἐχβοᾷ] ἐβόα LV! μέλομεν R 
10 δέξασϑαι Β΄ 11 διεχφυγόντες] διαφυγόντεσ (α i. ras. maiore A) AMLVRC 
ἔχωμεν P ἐὰν] ἀν LV: 12 πόνου om. Lat τῷ] τὸ R λήμματοσ 

PAMRC 18 φιλεῖ, ιλ S. C χρὴ τὴ»] χρὴ E χρηστὴν € 14 διαλλάξει] 
MLat διαλάσσει PALC διαλλάσει V διαλλάσσει ΔΒ 15 ἵνα] tva τὸ P. τῷ] 
τὸ PA!L'V'C τοσοῦτο L'VRC 11 ἀναπηδᾶ MLVRO καϑηγεῖται] κατέϑει 
LV i. marg. yo χαϑηγεῖται m. 2 V decurrit Lat 18 ἐλά-σασ A 19 λοιποί] 
πολλοὶ PA ceteri LatHeg 21 ὑπέμενε (-sv C) LVC fort. recte μὲν] VRCLat, 
om. PAM eras. L 22 ἔφυγον RO. ó£ V ὕὑπαντιάζουσιν] yo ὑπτιάζουσι 
i. marg. m. 2 V 23 τοῖς] vao OC 24 προσπίπτειν] προσμένειν L, om. C 
natando assequi Lat, unde προσνεῖν Destinon πειρόμενγοι R 
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πολὺς δὲ τῶν χατὰ τὴν πόλιν ἣν φόνος, τῶν μὲν ἐπηλύδων ὅσοι 
μὴ διαφυγεῖν ἔφϑασαν ἀντιτασσομένων, ἀμαχητὶ δὲ τῶν ἐπιχω- 
ρέων" κατὰ γὰρ ἐλπίδα δεξιᾶς καὶ τὸ συνειδὸς τοῦ μὴ βεβουλεῦσϑαι 
πολεμεῖν μάχης ἀτεετρέποντο, μέχρι Τίτος τοὺς μὲν αἰτίους ἀνελών, 
οἰχτείρας δὲ τοὺς ἐπειχωρίους ἀνετιαύσατο φόνου. xol οἱ μὲν eig 

τὴν λίμνην καταφυγόντες ἐπεὶ τὴν πόλιν εἶδον ἑαλωκυῖαν, ὡς πορ- 
ρωτάτω τῶν σπτολεμίων ἀνήχϑησαν" 

6. Τίτος δ᾽ ἐχπέμψας τινὰ τῶν ἱτιττέων εὐαγγελίζεται τῷ 
πατρὶ τὸ ἔργον. ὃ δ᾽, ὡς εἶχός, ὑπερησϑεὶς τῇ τὲ τοῦ παιδὸς 
ἀρετῇ xol τῷ κατορϑώματι, μεγίστη γὰρ ἑδόχει ΕΠ ῆσϑαι ΠΌΛΟΣ 

τοῦ πολέμου, τότε μὲν ἐλϑὼν τιερισχόντας τὴν πόλιν φρουρεῖν éxé- 
λευσεν, ὡς μὴ διαλάϑοι τις ἐξ αὐτῆς, xol χτείνειν προσέταξεν x 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ττρὸς τὴν λίμνην χαταβὰς σχεδίας ixéAevoev στήσ- 
σειν ἐπὶ τοὺς καταπεφευγότας" αἱ δ᾽ ἐγίνοντο ταχέως ἀφϑονίᾳ 
τὸ ὕλης xal πλήϑει τεχνιτῶν. 

7. Ἡ δὲ λίμνη Γεννησὰρ μὲν ἀπὸ τῆς τεροσεχοῦς χώρας 
χαλεῖται, σταδίων δ᾽ εὖρος οὖσα τεσσαράχοντα' zal πρὸς τούτοις 
ἑτέρων ἑχατὸν τὸ μῆχος γλυχεῖά τε ὅμως ἐστὶ xal ποτιμωτάτη᾽" 
καὶ γὰρ τῆς ἑλώδους παχύτητος ἔχει τὸ γᾶμα λεπτότερον χαϑαρά T 
ἐστὶν “τάντοϑεν αἰγιαλοῖς ἐπιλήγουσα χαὶ ψάμμῳ, πρὸς δὲ εὔχρα- 

τος ἀρύσασϑαι, χεοταμοῦ μὲν ἢ χρήνης προσηνεστέρα, ψυχροτέρα 
δὲ ἢ κατὰ λίμνης διάχυσιν ἀεὶ μένουσα. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ οὐχ 

PAMLVRC LatHegesippus III 25 p. 216. 

1 δὲ] que Lat ἐπιλύδων PV!R 2. διαφεύγειν LVRC — 3 δεξιὰν L'V 
7, 

συνειδὼσ Ὁ μὴ om. L!V! βεβουλῆσϑαι R eon ees 8m. 20r 
5 φόνου] Hudson /nfernicione Lat πόνου codd. ξαλωχυῖαν εἶδον tr. C 

6 ὡς] o 8 δὲ RO 9 ὑπερησϑὴσ P τε om. PAMLV — 10 χαϑηρεῖσϑαι 
(inter γὰρ et ἐδόχει s. P) PA 11 τότε] ex τούτω corr. m. 2 L ex τούτων corr. m. 

2V περισχόντα L— φρορεῖν R. post ἐχέλευσεν ras. 12—14 litt. A 
12 ὡς μὴ — προσέταξεν] ne quis ex ea clam subterfugeret neque a caedibus 

temperaret Lat διαλάϑη PMC λάϑοι ἢ καὶ — προσέταξεν) eo quod uniuersi 

poenae deberentur Heg προσέταξεν] éxéAsvosv (i. ras. 8 litt. m. 2 V) 
AMLVRC  lacunamstatuit Destinon 18 τῇ om. V! ὁ ΒΟ — ortoéa A 
14 ἐπὶ óc: ἐπὶ P ὡὧὠσ ἐπὶ — 14 καταπεφευγότασ i. ras. circiter 23 litt. P 
15 τεχνητῶν C — 16 L marg. zy V 4€ O γεννησὰ ex γενησὰ corr. L genesar 
Lat προσεχῶσ PA 11 ó'] om. MRC δὲ  οὐσα] ἔχουσα MLV — 18 rg] 
δὲ C ὅμως] óuoloc LV 9 ναῦμα Ὁ λεπτότατον PA. τῇ δ᾽ PAMLV 

:s RO. 20 αἰγιαλῶν Ὁ.) 2) δὲ ἢ]. δ᾽ ἡ LRO dj V μένουσα. A τὴ 
γὰρ] τὸ μέν ys AM fort. recte τό γε μὴν LV xal τὸ uiv RC τὸ uiv — 341,2 
ἐπιχωρίοις] aestiuisque noctibus eius aquae sub diuo perflatae nequaquam cedi- 
bus (repone niuibus) cedunt; id enim facere indigenis moris est Lat 
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ἀτιάδει χιόνος ἐξαιϑριασϑέν, onte ϑέρους γυχτὸς ποιεῖν ἔϑος τοῖς 

ἐτειχωρίοις, γένη δὲ ἰχϑύων ἐν αὐτῇ διάφορα πρὸς τοὺς ἀλλαχοῦ 

γεῦσίν τὲ xal ἰδέαν. μέση δ᾽ ὑττὸ τοῦ Ιορδάνου τέμνεται. xci 
δοχεῖ μὲν Ἰορδάνου τιηγὴ τὸ Πάνειον, φέρεται δ᾽ ὑπὸ γῆν εἰς τοῦτο 
χρυτιτῶς ἐκ τῆς καλουμένης Φιάλης" ἡ δ᾽ ἐστὶν ἀνιόντων εἰς τὴν 

Τραχωνῖτεν az σταδίων ἑχατὸν εἴχοσι Καισαρείας τῆς ὁδοῦ κατὰ 
τὸ δεξιὸν μέρος οὐκ ἄπτωϑεν. ἔκ μὲν οὖν τῆς περιφερείας ἐτύμως B 
Φιάλη καλεῖται τροχοειδὴς οὖσα λίμνη, μένει δ᾽ ἐπὶ χείλους αὐτῆς 

ἀεὶ τὸ ὕδωρ μήϑ᾽ ὑπονοστοῦν μήϑ'᾽ ὑπερχεόμενον. ἀγνοούμενος 
δὲ τέως ὃ Ἰορδάνης ἐντεῦϑεν ἄρχεσϑαι διὰ τοῦ τετραρχήσαντος 
Τραχωνιτῶν ἠλέγχϑη (βιλίσυστου" βαλὼν γὰρ οὗτος εἰς τὴν Φιάλην 
ἄχυρα χατὰ τὸ Πάνειον, ἔνϑεν ἐδόχουν oi “ταλαιοὶ γεννᾶσϑαι τὸν 

σπιοταμόν, εὗρεν ἀνενεχϑέντα. τοῦ μὲν οὖν Πανείου τὸ φυσιχὸν 

χάλλος ὑπὸ τῆς βασιλικῆς σπιροσεξήσχηται πτολυτελείας τῷ Ἵ΄γρίτιτεα 
“πλούτῳ κεχοσμημένον᾽ ἀρχόμενος δὲ φανεροῦ ῥεύματος ὃ Ιορδάνης 
ἀτεὸ τοῦδε τοῦ ἄντρου χότιτει μὲν τὰ τῆς Σεμεχωγίτιδος λίμνης ἕλη 
xci τέλματα, διαμείψας δ᾽ ἑτέρους ἑχατὸν εἴχοσι σταδίους μετὰ 
γ"όλιν Ἰουλιάδα διεχτταίει τὴν Γεννησὰρ μέσην, ἔπειτα ττολλὴν ἀνα- 
μετρούμενος ἐρημίαν εἰς τὴν ᾿α΄σφαλτῖτιν ἔξεισι λίμνην. 

PAMLVRC LatHegesippus III 26 p. 217. 
1 &zdós] ἀποδεῖ MLVRC yo ουχαποδεῖ χιόνοσ i. marg. A ἀπάδει 

χιόνος] a niuis ritu distare Heg χειόνοσ ἢ ἐξεϑριασϑὲν P ὅπερ 
ϑέρους νυχτὸς] ὑπὲρ τῆσ νυχτὸσ 0 1, ὅπερ (0 corr. ex v uid.) τῆσ νυχτὸσ -: 
eras. 0, ad τῆς i. marg. m. 2 ϑέρουσ V 2. δ᾽ 1, τοὺς] τοσ R 8 ὁδ7 τε 
1, δὲ VRC Ἰορδάνου] ἰορδάνου πηγὴ L τέμνεται — 4 Ἰορδάνου om. PA 
et Lat, in quo est medius autem fons est in fluuio iordane panium nomine 

4 πηγὴ om.L πάνιον PALC πανεῖον (st ex corr. V) VR δὲ VRC 
5 χρυπτὸσ Βα δὲ VRC — 6 τραχωνίτην PV!C ἑἕχατὸν sixoot] oz PAC 
1 τὸ om. LVRC ἄποθεν PMLV et ex corr. € ἐτύμως! Hudson ἑτοίμωσ 
codd. proprie Lat 8. χαλεῖται] χέκληται VRC τραχοειδὴσ Ῥ προχοειδὴσ € 

μένειν L δὲ VRO αὐτῆς] PAMLLat αὐτῇ VRC 9 αἰεὶ 1, ὕδωρ -- μήϑ'᾽ 
ὕπερ om.R uve VO μήτεγο͵ ὑπερεχόμενον PA 11 τραχωνίτου L! 
βαλλὼν A! 12 πάνιον PALC πανεῖον VR παλαιοὶ πάλαι VRC 
13 μὲν ovv] γε μὴν LVRC quidem Lat πανίου PALC 14 χάλοσ V! 
προσεξήσκχηται — 15 χεχοσμημένον] regüs opibus et agrippae diuitüs magni- 
ficentius accurata est Lat προεξήσχηται PAMLV! προσεξίσκηται € τῳ] 
Bekker τὸν PAMLVR τῶν C 1 πλούτῳ] P et Bekker πλοῦτον AMLVRC: 
πλούτων ex corr. C χεχοσμημένον] χεκομϊσμένον M ἰορδάνησ, ἰορ 
IUI5.2 hit. V 16 διαχόπτει Niese σεμεμεχώνίτιδοσ (secundum μι ex x 
corr) sic P σεμεχωνίτιδοσ (σε ex s corr.) ἃ ἀμαχωνίτιδοσ 1, ἐμεχωνίτιδοσ € 

μεχωνίτιδοσ R semechonitidis Lat semechonitin Heg; cf. p. 346, 9 — 17 xoi] τε 
καὶ VRC δὲ VRC ἑχατὸν εἴχοσι] oz C 18 διεχπαίει] διεκτέμνει 

VRC γεννησὰν L genesara Lat genesar Heg [19 asfaltidem Lat asphaltio Heg 
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8. Παρατείνει δὲ τὴν Γεννησὰρ óucvvuog χώρα ϑαυμαστὴ 
φύσιν ve xal χάλλος" οὔτε γὰρ αὐτή τι φυτὸν ἀρνεῖται διὰ τὴν 
πιότητα, χαὶ πᾶν πεφυτεύχασιν οἱ νεμόμενοι, τοῦ δ᾽ ἀέρος τὸ εὔχρα- 
τον ἁρμόζει καὶ τοῖς διαφόροις. χαρύαι μέν ye φυτῶν τὸ χειμε- 
ριώτατον ἄστειροι τεϑήλασιν ἔνϑα φοίνιχες, οἱ χαύματι τρέφονται, 
συχαῖ δὲ xol ἐλαῖαι πλησίον τούτων, αἷς μαλϑαχώτερος ἀὴρ ἀπο- 
δέδειχται. φιλοτιμίαν ἂν τις εἴπτοι τῆς φύσεως βιασαμένης εἰς ἕν 
συναγαγεῖν τὰ μάχιμα xal τῶν ὡρῶν ἀγαϑὴν ἔριν ἑἕχάστης ὥσπερ 
ἀντιπτοιουμένης τοῦ χωρίου" xci γὰρ οὐ μόνον τρέφει παρὰ δόξαν 
τὰς διαφόρους ὀπώρας ἀλλὰ χαὶ διαφυλάσσει. τὰ μέν γε βασιλι- 
χώτατα σταφυλήν ve χαὶ σῦχον δέχα μησὶν ἀδιαλείπτως χορηγεῖ, 

τοὺς δὲ λοιποὺς χαρποὺς δι᾽ ἔτους ὅλου ττεριγηράσχοντας ἑαυτοῖς" 

πρὸς γὰρ τῇ τῶν ἀέρων εὐχρασίᾳ xol πηγῇ διάρδεται γονιμωτάτῃ, 
Καφαρναοὺμ αὐτὴν οἱ ἐπιιχώριοι χαλοῦσιν. ταύτην φλέβα τινὲς 
τοῦ Νείλου ἔδοξαν, ἐπεὶ γεννᾷ τῷ χατὰ τὴν .«Α΄λεξανδρέων λίμνην 
χοραχίνῳ τταραπλήσιον. μῆχος δὲ τοῦ χωρίου τιαρατείνξι χατὰ τὸν 
αἰγιαλὸν τῆς ὁμωνύμου λίμνης ἐπὶ σταδίους τριάχοντα, xci εὖρος 
εἴχοσι. ταῦτα μὲν οὕτως φύσεως ἔχει. 

9. Οὐεσπασιανὸς δέ, ἐπεὶ σιαρεσχευάσϑησαν αἱ σχεδίαι, τῆς 

δυνάμεως ἐπιβήσας ὅσον ᾧετο τοῖς κατὰ τὴν λίμνην ἀνταρχέσειν 
ἐπανήγετο. τοῖς δὲ συνελαυνομένοις οὔτ᾽ ἐπὶ γῆν διαφεύγειν ἣν 

PAMLVRC Lat Hegesippus ΠῚ 26 p. 219. 

1 γεννησὰν L genesara Lat — 2 χκαάλλουσ L! χάλοσ V! αὐτή] ipsa Lat 
αὕτη PAL αὐτὴν MVRO ἀρνεῖται ἀρδεῖται V. 3 ποιότητα ΝᾺ, πᾶν] πᾶσαν 
MVRCLat νεμώμενοι PAV! δὲ VRC 4 χαρύαι] καρέαι M. καὶ δοιαὶ 1, 

5 ἔνϑα] ubi etiam Lat, suspectum Destinoni φοίνιχασ V 06 δὲ] τε VRC 

πλησίον] et πλησίον R— μαλϑαχότεροσ PV! — "7 dv om. C βιασμένη V! 
9 ἀντιποιουμένησ, litt. ποιουμέ i.ras. A τρέφειν V 10 τὰ — βασιλιχώ- 
voto] egregia quidem et quodammodo regnantia Lat 11 δέχα — 12 αὐτοῖς] 
(ut-) aliqua genera maacima parte anni non deficiant, reliqua omnia tota anni 

aetate usque ad finem supersint Heg 12 δι᾿ ἔτους 020v] δὶσ τοῦ ϑέρουσ 1, 
anni spatio Lat δξαυτοῖς] αὐτοῖσ ΡΑΜΥΕΟ, om. Lat 18 c7] τὴν PA'M 
εὐχρασίαν PA!M πηγὴ MR γονιμωτάτῃ! ποτιμωτάτη VRC uberrimo 
Lat 14 χαφαρναοὺμ, xc ex καὶ corr. V χαφαρναοὺν 1, capharnaum Lat Heg; 

cf. uita ὃ 403 φλέβαι P φλέβεσ (ex φλέμαι corr. A) AL 18 τοῦ 
γείλου τινὲσ tr. VRC τινὲς iterat C ἐπεὶ — 16 παραπλήσιον] 
quod similes coracino sicut lacus generat pisces Lat ἐπεὶ γεννᾷ] ἐπιγεννᾶν 
PAL ἐπεὶ γεννᾶν Destinon τῶ τὸ V τὴν om.  ἀλεξάνδρειαν PA 
16 χωραχίνω- L 17 óuovouov-- P 18 ταῦτα] xal ταῦτα 1, μὲν] μὲν 

οὖν Hauerkamp ex Lugd. Bat οὕτω MVRC [19 δ᾽ 1, 20 ἀνταρχέσει»]} 
αὐταρχέσιν P. αὐταρχέσειν AMVO αὔταρχεσ εἶναι 1, 21 οὔτε VROC av] 
ἐνὴν LVROC 
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ἐχυτεττολεμωμένων z&yvov οὔτ᾽ ἐξ ἴσου διαναυμαχεῖν" τά τὲ γὰρ 
σχάφη μικρὰ ὄντα χαὶ λῃστρικὰ χειρὸς τὰς σχεδίας ἣν ἀσϑενῆ, χαὶ 

χαϑ'᾽ ἕκαστον ἐιμιπυλέοντες ὀλίγοι πιρὸς ἀϑρόους ἐφεστῶτας τοὺς 
Ῥωμαίους ἐγγίζειν ἐδεδοίχεισαν. ὅμως δ᾽ οὖν ἐχητεριτυλέοντες τὰς 
σχεδίας, ἔστιν δ᾽ σπου καὶ ΠΤ λη σὐδ:ῤ εξ, πόρρωϑεν τοὺς Ῥωμαίους 

ἔβαλλον λίϑοις xci σταραξύοντες ἐγγύϑεν ἔπαιον. ἐχαχοῦντο δ᾽ 
αὐτοὶ ztÀéoY xav! ἀμφότερα" ταῖς τὲ γὰρ χερμάσιν οὐδὲν δρῶντες 
ὅτι μὴ χτύτεον ἐπάλληλον, εἰς γὰρ ττεφραγμένους ἔβαλλον, ἐφικτοὶ 
τοῖς Ῥωμαίων ἐγίνοντο βέλεσιν, xal τιλησιάζειν τολμῶντες τιρὶν 
δρᾶσαί τι παϑεῖν ἔφϑανον xol σὺν αὐτοῖς ἐβαπτίζοντο τοῖς oxa- 

φεσιν. τῶν δὲ διεχτταίειν τιδιρωμένων ττολλοὺς μὲν ἐφιχνούμενγοι 
χοντοῖς διέπειρον, ovg δὲ ξιφήρεις ἐπιιττηδῶντες εἰς τὰ σχάφη, 
τινὰς δὲ συντρεχούσαις ταῖς σχεδίαις ἐναπτοληφϑέντας μέσους εἷλον 
ἅμα ταῖς ἁλιάσιν. τῶν δὲ βατιτισϑέντων τοὺς ἀνανεύοντας ἢ βέλος 
ἔφϑανεν ἢ σχεδία κατελάμβανεν, καὶ τιροσβαίνειν oz ἀμηχανίας 
εἰς τοὺς ἐχϑροὺς “πειρωμένων ἢ κεφαλὰς ἢ χεῖρας ἀπέχοτιτον oi 
Ῥωμαῖοι. πολλή τὸ ἣν αὐτῶν xal ποικίλη φϑορὰ πανταχοῦ, μέχρι 

τραπέντες εἰς γὴν ἐξεώσθησαν οἱ λοιποὶ χεχυχλωμένων αὐτοῖς τῶν 
ἁλιάδων. ἐχχεόμενοι δὲ στολλοὶ μὲν ἐν αὐτῇ κατηχοντίζοντο τῇ 
λίμνῃ, σεολλοὺς δ᾽ ἐχπηδήσαντας οἱ Ῥωμαῖοι διέφϑειραν él γῆς. 
ἣν δ᾽ ἰδεῖν κεχερασμένην μὲν αἵματι, τεετοληρωμέγνην δὲ ἐς τὴν 
λίμνην ἅπασαν" διεσώϑη γὰρ οὐδείς. δεινὴ δὲ ταῖς ἑξῆς ἡμέραις 
χυξριεῖχε τὴν χώραν ὀδμή ve xol ὄψις" οἱ μὲν yàg αἰγιαλοὶ vava- 

PAMLVROLatHegesippus III 26 p. 220. 

1 οὐτε VRC— 2 mxoóc] xai πρὸ L 8 &9900v6 R. 4 οὖν om. L 
ἐμπεριπλέοντεσ AML circum (rates) nauigando Lat 5 post σχεδίας expunxit 

ἣν &c9svyjC δὲ, πόρρωϑεν om. MVRO — 6 παραξύοντες] MVCLips παρο- 
ξύνοντεσ PALLat παροξύοντεσ (?) ἢ δὲ VRC 71 xav! om. L!* χερμάσι»] 
χερσὶν R eti. marg. m. 2 V 8 .χτύπον] χρυπτὸν R et i. marg. m. 2 V 
ἐφιχτοὶ καὶ ἐφικτοὶ PAL 9 τολμῶντες] δοχοῦντεσ PAML ausi fuissent Lat 

yo καὶ πλησιάζειν τολμῶντεσ i. marg. PA yo τολμῶντεσ i. marg. M 10 ἐβαπτί- 
ζοντο — 11 óc (παίειν) om. ὁ 11 διεχπαίειν) uulnera inferre Lat — éguxvov- 

μένουσ PA 12 ἐπικαταπηδῶντεσ VRC 13 ἐναπολειφϑέντασ PA. εἷλον] 

MVROLat ἐβύϑιζον 1, ἦλθον PA ἠλόων uel συνηλόων Destinon, qui huc 
refert uerba Hegesippi aut concursu ratium proterebantur 14 ἢ om. PAMVRC 
18 εἰς] ἐπὶ τὴν VRC ἐξώσϑησαν MVRC κεχλωμένων Ὁ 19 £xysousvoi 
PALLat ἐχχλειόμενοι MVRC δὲ] om. R, ἃ. 18 ante αὐτοῖς ponendum esse 
putat Destinon αὐτῇ V 20 δὲ VRC ἐχπηδήσαντεσ AL? 21 δὲ 
AVRC χεχραμένην LVRC yo χεχραμμένην i. marg. A. μὲν] suppl. P 
om. A 22 διεσώϑει R οὐδὲ sio MV 23 περιέσχε VRC αἰγιαλοὶ] 
αἱαλοὲ (sic) C 
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γίων ἅμα καὶ διοιδούντων ἔγεμον σωμάτων, ἐκχαιόμενοι δὲ xal 
μυδῶντες oi νεχροὶ τὸν ἀέρα διέφϑειρον, ὡς μὴ μόνον οἰχτρὸν 
ἸΙουδαίοις γενέσϑαι τὸ πιάϑος, ἀλλὰ xol διὰ μίσους τοῖς δράσασιν 

ἐλϑεῖν. τοῦτο μὲν ἐχείνης τῆς ναυμαχίας τὸ τέλος, ἀτεέϑανον δὲ 
σὺν τοῖς ἐπὶ τῆς τεόλεως τιρότερον ττεσοῦσιν ἑξακισχίλιοι ἑπταχόσιοι. 

10. Οὐεσπιασιανὸς δὲ μετὰ τὴν μάχην χαϑίζει μὲν ἐπὶ βήματος 
ἐν Ταριχέαις, διαχρίνων δ᾽ az τῶν ἐπιχωρίων τὸν ἔπηλυν λεώ, 
χατάρξαι γὰρ οὗτος ἐδόχει ππτολέμου, μετὰ τῶν ἡγεμόνων εἶ χρὴ 
xai τούτους σώζειν ἐσχέττιτετο. φαμένων δὲ τούτων βλαβερὰν ἔσε- 
σϑαι τὴν ἄφεσιν αὐτῶν, οὐ γὰρ ἠρεμήσειν ἀττολυϑέντας ἀνϑρώ- 
πους ἐστερημένους μὲν τῶν πατρίδων, βιάζεσϑαι δὲ καὶ πρὸς οὺς 

ἂν χαταφύγωσιν πολεμεῖν δυναμένους, Οὐεσπασιανὸς ὡς μὲν οὔτ᾽ 
ΕΣ , 3 ^ " dic M - 3 , 23 , 

ἄξιοι σωτηρίας ξδίξεν xat διαφεύξονται χατὰ τῶν ἀφέντων ἕγι- 

γωσχεν, τὸν δὲ τρόπον αὐτῶν τῆς ἀναιρέσεως διενοεῖτο. xal γὰρ 
αὐτόϑι χτείνων ἐχπολεμώσειν ὑφωρᾶτο τοὺς ἐπιχωρίους, οὐ γὰρ 
ἀνέξεσϑαι φονευομένων ἱχετῶν τοσούτων παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ μετὰ 
πίστεις ἐπιϑέσϑαι προελθοῦσιν οὐχ ὑπέμενεν. ἐξενίχων δ᾽ οἵ 
φίλοι μηδὲν χατὰ Ἰουδαίων ἀσεβὲς εἶναι λέγοντες χαὶ χρῆναι τὸ 

συμφέρον αἱρεῖσϑαι χιρὸ τοῦ ττρέστοντος, ὅταν ἢ μὴ δυνατὸν ἄμφω. 
χατανεύσας οὖν αὐτοῖς ἄδειαν ἀμφίβολον ἐπέτρειψεν ἑξιέναι διὰ 
μόνης τῆς ἐπὶ Τιβεριάδα φερούσης ὁδοῦ. τῶν δὲ ταχέως πιστευ- 

PAMLVROCLatHegesippus III 26 p. 220. Suidas s. ἔπηλυς. 

1 ἐγκαιόμενοι MLRO 2 διέφϑειραν O 3 Ἰουδαίοις] ἰουδαίουσ V, 
om.C μίσους] μύσους Hudson 4 có om. AMVR 5 τοῖς] vgo C ἐπὶ τῆς] 
ἐπισήμοισ τῆσ PA ἑπτακόσιοι! PAHeg πενταχόσιοι LVRCLat et i. marg. M 
6i marg. Ae C ἐπὶ vov fhjuevoc ed. pr. 7 ταριχαίαισ codd. δια- 
χρίνων --- λεώ habet Suidas δὲ VRC τὸν] τὴν VR. λεὼν VRC Suid et 
ex corr. A. 9 σώζεσϑαι M δὲ om. C τούτων] πάντων VRC fort. recte 
11 τῶν om. VRC 12 ἂν om. P χαταφυγῶσιν P Οὐεσπασιανὸς] 
οὐεσπασιανὸσ δὲ AVR ὃ δ᾽ οὐεσπασιανὸσ P οὔτε VRC 13 ἀξιοι] ἄξιοσ 
ut uid. 1.1 χαὶ] R «&v PAVO xai εἰ ML x&v εἰ Herwerden recepto mox ex M 
ὁπλίζεσϑαι διαφεύξωνται PAC et ex corr. V ἀφέντων] ἀφέντων ὅπλίζε- 
σϑαι M ἐγίνωσκεν) ἐγίνωσχε δὲ (δὲ 1. ras. 1, Ht. τὴν 2) 7a 14 τὸν δὲ 
τρόπον] ML'VRC τὸν τρόπον PA!L? τὸν τρόπον δὲ ex corr. A sed de qua- 
litate Lat τῆσ ἀναιρέσεωσ αὐτῶν tr. VRC 15 ἐχπολεμώσειν»] ἐχπολε- 
μῶσιν C, om. Lat ὑφορᾶτο PR!V!O γὰρ om. Lat 106 αὐτοῖς] MLVRCLat 
αὐτοῦ PA μετὰ πίστεις] μεταπεισϑεὶσ AL 11 ἐπιϑέσϑαι] om. P. uim — 
afferre Lat προσελϑοῦσιν PAML παρελθοῦσιν C dedüis Lat ὑπέμεινεν 

αε 

PAL δὲ VRC 18 Ἰουδαίων] τῶν ἰουδαίων M. 19 αἱρεῖσϑε V πρὸ 
om. C ἢ] VR 20 ἐξιένα!] x«l ἐξιέναι P ἐξεῖναι AMLVRC 

exire Lat 
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σάντων οἷς ἤϑελον xol μετὰ φανερῶν iv ἀσφαλεῖ vOv χρημάτων 
meg ἐπιετράτιη χωρούντων, διαλαμβάνουσιν μὲν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν 
μέχρι Τιβεριάδος πᾶσαν, ὡς μή τις ἀποχλίνειεν, συγχλείουσι δ᾽ 
αὐτοὺς εἰς τὴν τιόλιν. καὶ Οὐεσπασιανὸς ἐτεελϑὼν ἵστησι τεάντας 

ἐν τῷ σταδίῳ, καὶ γηραιοὺς μὲν ἅμα τοῖς ἀχρήστοις διακοσίους ii 
χιλίοις ὄντας ἀνελεῖν ἐχέλευσεν, τῶν δὲ νέων ἐπιλέξας τοὺς ἰσχυρο- 

τάτους ἑξακισχιλίους ἔπεμψεν εἰς τὸν ἰσϑμὸν Νέρωνι, xoi τὸ λοιπὸν 
γύλῆϑος εἰς τρισμυρίους καὶ τετραχοσίους ὄντας τιιτεράσχει χωρὶς 

τῶν ᾿“Τγρίστεᾳ χαρισϑέντων᾽" τοὺς γὰρ ἔκ τῆς τούτου βασιλείας éné- 
τρεψεν αὐτῷ ποιεῖν εἴ τι βούλοιτο" πιτιράσχει δὲ xal τούτους ὃ 
βασιλεύς. ὃ μέντοι γε ἄλλος ὄχλος Τραχωγῖται καὶ Γαυλανῖται xal 
Ἱπτιηνοὶ xal ἐκ τῆς Γαδαρίτιδος τὸ πλέον ὡς στασιασταὶ καὶ 

φυγάδες xai οἷς τὰ τῆς εἰρήνης ὀνείδη τὸν σιόλεμον προυξένει 
* ἑάλωσαν δὲ Γορπιαίου μηνὸς ὀγδόῃ. 

PAMLVRC LatHegesippus III 26 p. 221. 

1 χαὲ — 2 yogovvrov] (cum-) et quam iussum fuerat comitati neque pecu- 
nüs suis quicquam metuentes abirent Lat φανερῶν, ρῶ i ras. V ἐν] ὡς ἐν 
Destinon et Niese 2 εἴπερ PA ἐπετράπη] ἐπετρά (sic) & et m. 1 Lips — 3 δὲ 

VRC 4 αὐτοῖσ L! ἐπελϑὼ»] εἰσελθὼν L ὅ ygosovo P Xonotou C 
6 χιλίουσ € ἐχέλευσε MVR ἰσχυρωτάτουσ PA!L! ἐσχυροτέρουσ (- ωτέ- 
ρουσ R) MVRC ualidissimos Lat 7 ἔπεμπεν PLC S ὄντας om. Ὁ 
9 ἀγρίπα Ὁ τοὺς] vjo ἐπέτρεπεν VRO — 10 εἴ τῇ 0 v; VRC fort. recte 
ὁ — 14 ὀγδόῃ] reliquum tamen uulgus, qui erant trachonitae et gaulanitae et 
ippeni pluresque ec gadaritide seditiosi ac fugitiui et qui probra pacis bello 
conciliarent, capti sunt seacto iduum septembrium die Lat praeterea populus alius 
trachonitidis et gaulanitidis regionis et hippeni et gadaritae tamquam belli 
ecceitores et per turbatores concordiae, deserentes propria incursantes aliena, qui 
sumtis armis pacem uiolauissent, iustas et debitas pro flagitiorum meritis poenas 
dedere Heg 11 μέντοι] μέν RC ἄλλος ὄχλος] 05206 ἄλλοσ V τραχα- 
νῖται C σγαυλανίται, αἱ i. ras. V χαυλανῖται € 12 ἱππινοὶ C καὶ] καὶ 
οἱ MLVRC ὡς] ὦ A!'L! tamquam Heg ἦσαν ex cod. Voss. Hauerkamp 
13 τῆς εἰρήνης] ἔν εἰρήνη PAML —— ὀνείδη, εἰ deletum L προεξένει V 
14 δὲ om. MLVRCLat fort. recte Gorpiaei 8. dies est 26. Septembris (VI k. 
Oct.) anni Iuliani (67 p. Chr.) 

Subscriptiones: φλαυΐου ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ τρίτοσ P τελοσ 
φλαουΐου ἰωσήπου περιἁάλώσεωσ λόγοσ τρίτοσ R liber tertius explicit Lat 

999 
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IV. 

«Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία ἸΙουδαϊχοῦ πολέμου 

πρὸς Ῥωμαίους βιβλίον δ΄. 

1 I. 1. Ὅσοι δὲ μετὰ τὴν Ἰωτατιάτων ἅλωσιν Γαλιλαῖοι Ῥωμαίων 

ἀφεστήκχεσαν, οὗτοι τῶν ἐν Ταριχέαις ἡττηϑέντων χυροσεχώρουν, 

χαὶ παρέλαβον χιάντα Ῥωμαῖοι τὰ φρούρια xoi τὰς πόλεις στλὴν 

9) Γισχάλων χαὶ τῶν τὸ Ἰταβύριον ὄρος κατειληφότων. συνέστη δὲ 

τούτοις χαὶ Γάμαλα πόλις Ταριχεῶν ἄντικρυς ὑπὲρ τὴν λίμνην 

χειμένη. τῆς δ᾽ Ayelnzva λήξεως αὕτη τὲ ἣν χαὶ Noyavi xci 

Σελεύχεια, xai αἱ μὲν [ix] τῆς Γαυλανίτιδος ἀμφότεραι" τοῦ γὰρ 

ἄνω χαλουμένου Γαυλανὰ μέρος ἣν ἢ Σωγάνη, τοῦ χάτω δ᾽ U 

3 Γάμαλα᾽ Σελεύχεια δὲ πρὸς τῇ Σεμεχωνιτῶν λίμνῃ. ταύτῃ τριά- 

χοντα μὲν εὖρος, ἑξήκοντα δὲ μῆκος στάδιοι" διατείνει δ᾽ αὐτῆς 

τὰ ἕλη μέχρι Δάφνης χωρίου τά τε ἄλλα τρυφεροῦ xal πηγὰς ἔχον- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 1 p.222. Suidas s. Ἐμεχωνῖται. 
Titulos praemittunt: φλαυΐου ἐἰωσήπου ἑβραίου περὶ ἁλωσεωσ βιβλιον ὃ 

À 
P φαυΐου ἰωσήπου περι ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ βιβλίον δ᾽ Α φλαυΐου ἰωσή- 

που ἑβραίου" ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὲ ἁλώσεωσ, λόγοσ τέταρτοσ M. τοῦ 

αὐτοῦ βιβλίον δ' 1, ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ὃ (τέταρτοσ R) VR qAavoviov 

ἐωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλωσεωσ A0yoc δ C 1 εωταπατῶν ex 

corr. L 2 ταριχαίαισ codd. 4 ἱταβύριον M. ιταβύριον Τ, itaberium 

ut uid. Lat χατειληφότων] κατοιχούντων 1, 9 γαμάλα P hic et infra 

ταριχαίων PAV ταριχαιῶν MLRC (contra) taricheam. Lat 6 δὲ VRC 

Σωγάνη!] σώτανισ PAL sotanim aut sofanin (nom.) Lat itemque u. $, sotanis 

Heg, Σωγανεῖς fort. restituendum; cf. supra II 574. uita 187. 265sq. 7 àx 

spurium uid. 8 γαυλανὰ PAL γαυλάνα V μέρουσ LV Σωγάνη] σώτανισ 

PAL «vov € δ δὲ VRC δ᾽ ὑπῆρχεν 1, 9 τῆσ R σαμεχωνιτῶν 

L ἐμεχωνιτῶν R Suid σαμαρειτῶν i. marg. R et m. 2 V (lacum) semecolim Lat 
10 δὲ VRC αὐτῆς] suas Lat 11 Δάφνης] codd. LatHeg Δάνης Relandus; 

cf. Ant. Iud. VIII 226 
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τος, αἱ τρέφουσαι τὸν μιχρὸν καλούμενον Ἰόρδαγνον ὑτιὸ τὸν τῆς 
χρυσῆς βοὸς νεὼ πιροιέμτιουσι τῷ μεγάλῳ. τοὺς μὲν οὖν ἐπὶ 
Σωγάνην καὶ Σελεύχειαν ὑπτὸ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀποστάσεως δεξιαῖς 
"yoinmag πιροσηγάγετο, Γάμαλα δ᾽ οὐ πιροσεχώρει τιεποιϑυῖα τῇ 
δυσχωρίᾳ zÀéov τῶν Iovaz&rov. τραχὺς γὰρ αὐχὴν ἀφ᾽ ὑψηλοῦ 
χατατείνων ὄρους μέσον ἐαίρει τένοντα, μηκύνεται δὲ ἐκ τῆς ὕτεερ- 
οχῆς εἰς τοὐμτηίροσϑεν ἐχχλίνων ὅσον χατότιιν, ὡς εἰχάζεσϑαι 
χαμήλῳ τὸ σχῆμα, τταρ᾽ ἣν ὠνόμασται τὸ τρανὸν τῆς χλήσεως οὐχ 
ἐξαχριβούντων τῶν ἐπιχωρίων. χατὰ τυλευρὰ μὲν δὴ xoi τιρόσωτιον 
εἰς φάραγγας ἀβάτους περισχίζεται, τὸ xov! οὐρὰν δὲ ὀλίγον ἀνα- 

φεύγει τῆς δυσχωρίας, ὅϑεν ἀπήρτηται τοῦ ὄρους" χαὶ τοῦτο δ᾽ 
ἐγειχαρσίᾳ πταραχόϊψψαντες τάφρῳ δύσβατον οἱ ἐπιχώριοι χατεσχεύα- 
σαν. τιρὸς ὀρϑίῳ δὲ τῇ λαγόνι δεδομημέναι ττετύχνωντο δεινῶς 
ἐπ᾿ ἀλλήλαις αἱ olxíat, χρημνιζομένῃ τε ἢ πόλις ἐοιχυῖα κατέτρεχεν 
εἰς ἑαυτὴν ἀπτὸ τῆς ὀξύτητος. καὶ περὸς μεσημβρίαν μὲν ἔχλινεν, Ó 
γότιος δ᾽ αὐτῆς ὄχϑος εἰς ἄπειρον ὕψος ἀνατείνων ἄχρα τῆς 

σπτόλεως ἣν, ἀτείχιστος δὲ ὑπὲρ αὐτὴν χρημνὸς εἰς τὴν βαϑυτάτην 
χατατείνων φαραγγα᾿ πηγὴ δ᾽ ἐντὸς τοῦ τείχους, ἐφ᾽ ἣν τὸ ἄστυ 
χκατέληγεν. 

2. Οὕτως οὖσαν φύσει δυσμήχανον τὴν πόλιν τειχίζων ὃ 
Ἰώσηπος ἐποίησεν ὀχυρωτέραν ὑπονόμοις ve xol διώρυξιν. οἱ δ᾽ 
ἐν αὐτῇ φύσει μὲν τοῦ χωρίου ϑαρραλεώτεροι τῶν χατὰ τὴν Iova- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 1 p. 222. 

1 ,4uxgov om. ἢ ὀ ᾿Γ  ἰορδάνην MLVRC 2 νεὼν MVRC προσπέμπουσι 
MVR deducunt Lat ἐπὶ ὑπὸ 1 8 Σωγάνην] σώτανιν PALLatHeg Σωγάνης 
x«l Σελευχείας dubitans Niese ὑπὸ] L ἐπὶ PA παρὰ MVRO περὲ Destinon 
4 δὲ VRCO i marg. 8 C 6 ἐπαίρει ἐπέχει 1 δ᾽ L. 1 ὅσον] ὅσο (ex 
ὅσω corr. P PA 8Β τὸ] ex τὼ corr. P, ex cau V ὠνόμασται (αι fort. in 
o corr.) P 9 πλευρὰ] ALat πλευρὰν PMLVROC —— 10 περισχίζεται, y et ζ 
i ras. m. 2L τὸ — 11 ógovc] post uero qua de monte pendet, paululum 
difficultate (difficultates Niese) refugit Lat — ó' L 11 τῆς] τὰς Niese 
οὔρουσ C δ δὲ V, om. RC 12 ἐπιχαρσίᾳ] ex ἐπικάρσιο- corr. m. 2L 
ἐπιχάρσια V 13 πρὸς — 14 oizle] domus autem crebrae et uicissim per 
prona erant aedificatae Lat λαγώνι PV! λαγόνι, v i. ras. K δεδωμη- 
μέναι PL! πεπύκνωνται LVR?C. πεπύχνωται R! 14 κατατρέχει MVRC 
18 εἰς om. ἃ μὲν om. Lat ἔχχλινενΡ 16 νότοσ PA δὲ VRC 
ἄχρα τῆς] ἀκρατὴσ 5 11 πόλεοσ C δὲ] ὁ δὲ PAL probante Destinone 
ὑπὲρ] ὑπ᾿ Niese περὲ Destinon ex $ 74 αὐτῆσ PAMVRC χριμνὸσ R 
χρημνὸσ ἡν 18 δὲ VRC 20 φύσει om. C δυσμήχανον] δύσμαχον C 
paene inecpugnabilem Lat 21 vxovóuovo O δὲ VRC 22 ϑαραλεώτεροι 
A!C τῶν 9 i ras.m.2L ἐωταπάτων P ἰωταπάταν VR 
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ππάτην ἦσαν, ττολὺ δ᾽ ἐλάττους μάχιμοι, καὶ τῷ TózQ πεποιϑότες 
οὐδὲ πλείονας ὑτιελάμβανον * τυετυλήρωτο γὰρ ἢ τιόλις διὰ τὴν 
ὀχυρότητα συμφυγόντων" παρὸ xol τοῖς ὑπ᾽  -yoíma περοτεεμ-- 
φϑεῖσιν inl τὴν τεολιορχίαν ἀντεῖχεν ini μῆνας ἑπτά. 

3. Οὐεσπασιανὸς δ᾽ ἄρας ἀπὸ τῆς ᾿ἀμμαϑοῦς, ἔνϑα πρὸ τῆς 

Τιβεριάδος ἐστρατοτιεδεύχει᾽" μεϑερμηνευομένη δ᾽ ᾿Αμμαϑοῦς ϑερμὰ 
λέγοιτ᾽ ἄν, ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ πηγὴ ϑερμῶν ὑδάτων πρὸς ἄχεσιν 
ἐπιτηδείων" ἀφιχνεῖται τιρὸς τὴν Γάμαλαν. xoi πᾶσαν μὲν χυχλώ- 
σασϑαι φυλακῇ τὴν πόλιν οὐχ οἷός τε ἦν οὕτως διαχειμένην, πρὸς 
δὲ τοῖς δυνατοῖς φρουροὺς χαϑίστησι xal τὸ ὑπερχείμενον ὄρος 

καταλαμβάνεται. τειχισαμένων. δὲ correo ἔϑος τῶν ταγμάτων ὑπὲρ 
αὐτοῦ στρατόστεδα χωμάτων ἤρχετο xat οὐράν, χαὶ τὸ μὲν XT 
ἀνατολὰς αὐτῷ μέρος, ἧτιερ ὃ ἀνωτάτω τὴ πόλεως πύργος ἢ», 
ἐφ᾽ οὗ τὸ πέμπτον xci δέχατον τάγμα, xal τὸ πιέμτετον uiv χατὰ 
μέσην ἐξειργάζετο τὴν πόλιν, τὰς δὲ διώρυγας ἀνετελήρου xal τὰς 

φάραγγας τὸ δέχατον. χὰν τούτῳ προσελθόντα τοῖς τείχεσιν 
-Ayoízav τὸν βασιλέα καὶ περὶ πταραδόσεως τοῖς ἐφεστῶσι τ:τειρώ- 

PAMLVROLatHegesippus IV 1 p. 222. 

1 πολὺ C δὲ VRC ἐλάτουσ V ἐλάττους μάχιμοι] pauciores minus- 
que pugnaces Lat ἐλάττους οἱ μάχιμοι Niese 2 

esse hostes non putabant Lat 3 συμφευγόντων VRC τοῖς] τοὺσ V 
ὑπ} VR et ex corr. A ὑπὲρ PA! ὑπὸ ML, om. Ὁ προπεμφϑέντασ V! 
5 δὲ ALVRC ᾿Ἀμμαϑοῦς] 1 ἀμμαοῦσ AMVRC ἐμμαοῦσ P amathunte Lat; 
cf. Ant. XVIII 36 πρὸσ RC 6 δὲ LVRC "Auucdovc] LLatHeg 

ἀμμαοῦσ PAMVRC; cf. Hegesippum p. 248 7 λέγοιτο VR πηγὴ] 
τῇ yj P πηγῇ Ὁ — 8 ἐπιτηδείων] ἐπιτήδειοσ (ἐπητ- CO) VRCLat ἀφικνεῖται 
ἥτισ ἀφικνεῖται VRC τὴν om. VRC γάμαλα RC χαὶ om. C πᾶσα 
9 φυλαχῆι, và. ras. A oiov VRC οὕτω LVRC 10 χαϑίστησι] P1C! 

χαϑίστη AML et ex corr. PVC χαϑίστει V!R τὸ] τὸ μὲν P 12 αὐτοῦ] 
αὐτοὺσ VR στρατόπεδον MVRO κατ᾽ οὐρὰν] postremo Lat καὶ 
τὸ — 13 sv] et a parte quidem orientis summo supra ciuitatem loco turris era 
Lat μὲν] om. Dindorf cum cod. L. B. 13 αὐτῷ] MLR et ex corr. A 

αὐτὸ P αὐτοῦ A!'VO — ἧπερ] ἥπερ P ὅπερ MLVR, om. CLat 14 ἐφ᾽ o6 — 
15 τὴν πόλιν] ubi et quintadecima legio nec non et quinta contra mediam ciui- 
tatem operabatur Lat 14 ἐφ᾽ oi] ἔχου optime Destinon; insequentia nondum 
emendata sunt τὸ πεντεχαιδέχατον Cardwell πέμπτον — zoi τὸ om. R 
δέχατον τάγμα] τὸ δέχατον L! τὸ δέχατον τάγμα L? δέχατον τάγμα ἐστρατο- 
πεδεύχει M. δέχατον ἐστρατοπεδεύχει (ἐστρατοπεδεύει | «ev ex στρατοπεδεύχει corr. 
V στρατοπεδεύχει m. 1 Lips) τάγμα VCLips πέμπτον μὲν - - (ον μὲν i. ras. 
pressius scriptum m. 2, eras. γε). χατὰ] om. L τὰ χατὰ Niese 18 διώρυγασ 
δὲ ἀνεπλήρου tr. ΕΟ διορυγὰσ PO διωρυγὰσ ΒΒ 16 xav] xal τούτῳ] 
τοῦτο Ὁ 17 παραδώσεωσ L ὕφεστῶσι L! 
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μενον διαλέγεσθαι βάλλει τις τῶν σφενδονητῶν xarà τὸν δεξιὸν 
ἀγχῶνα λίϑῳ. χαὶ ὃ μὲν ὑττὸ τῶν οἰχείων ϑᾶττον :τεριεσχέϑη, Ῥω- 

μαίους δὲ ἐπήγειρεν εἰς τὴν σπτολιορχίαν ὀργή τὲ σιερὶ τοῦ βασι- 
λέως xci περὶ σφῶν αὐτῶν δέος" οὐ γὰρ ἀτπτολείινειν ὠμότητος 
ὑσιερβολὴν xav. ἀλλοφύλων χαὶ “τολεμίων τοὺς τερὸς ὁμόφυλον xal 
τῶν συμφερόντων αὐτοῖς σύμβουλον οὕτως ἀγριωϑέντας. 

. Συντελεσϑέντων οὖν τῶν χωμάτων ϑᾶττον πλήϑει χειρῶν 

χαὶ τῶν τιραττομένων ἔϑει προσῆγον τὰς μηχανάς. οἱ δὲ σιερὶ τὸν 
Χάρητα καὶ Ἰώσηπον, οὗτοι γὰρ ἦσαν τῶν xarà τὴν πόλιν δυνα- 
τώτατοι, χαίτπτερ χατατιετοληγότας τοὺς δτελίτας τάττουσιν, ἐτιειδὴ 
μέχρι πολλοῦ τιρὸς τὴν ττιολιορχίαν ἀνθέξειν οὐχ ὑπελάμβανον 
ὕδατι χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις μὴ διαρχούμενοι. παραχροτή- 
σαντες δ᾽ ὅμως ἐξήγαγον ἐπὶ τὸ τεῖχος, xal πιρὸς ὀλίγον uiv ἀτει;- 
μύναντο τοὺς προσάγοντας τὰς μηχανάς, βαλλόμενοι δὲ τοῖς χατα- 

γεδλτιχοῖς xol τοῖς πετροβόλοις ἀνεχώρουν elg τὴν τσηόλιν. xci 

γεροσάγοντες oi Ῥωμαῖοι τριχόϑεν τοὺς χριοὺς διασείουσι μὲν τὸ 
τεῖχος, ὑπττὲρ δὲ τῶν ἐρειφϑέντων εἰσχεόμενοι μετὰ πολλοῦ σαλ- 
πίγγων ἤχου xai χτύπτου τῶν ὅτελων αὐτοί τ᾽ ἐπαλαλάζοντες συνερ- 
ρήγνυντο τοῖς χατὰ τὴν πόλιν. οἱ δὲ τέως μὲν χατὰ τὰς τιρώτας 

εἰσόδους ἐνιστάμενοι ττροσωτέρω χωρεῖν ἐχώλυον χαὶ χαρτερῶς τοὺς 

Ῥωμαίους ἀνεῖργον" βιαζόμενοι δὲ ὑπὸ πολλῶν xoi πάντοϑεν τρέ- 
σονται ztQÓc τὰ ὑψηλὰ τῆς πόλεως χαὶ ττροσχειμένοις τοῖς ττολε- 
μίοις ἐξ ὑποστροφῆς &mureoóvreg συνώϑουν εἰς τὸ χάταντες xai 

PAMLVRCLatHezgesippus IV 1 p. 223. 

2 λίϑονν ϑᾶττον] om. C propterea Lat 30 L περὶ om. V 

4 περὶ om. V 7 i. marg. γ € ovv] δὲ L autem Lat 8 περὶ] 

πρὸσ (00 i.ras. Β΄ 9 χάριτα PRC χάρητα ex χάριτο" corr. m. 21, Ἰώσηπον) 
ἐώσην L!; cf. p. 355, 15 10 τάττουσιν] corruptum putat Destinon ordinauerunt 
Lat ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ PAML et quamquam Lat 12 ἀρχούμενοι L 
13 δ δὲ VRC, om. MLLat ἐπὶ τὸ τεῖχοσ ἐξήγαγον tr. 1, ἐξῆγον V 
ἠμύναντο V! — 15 πετροβόλοις] περιβόλοις Ο καὶ προσάγοντες — 19 πόλιν 
i. marg. supp. A 10 προσαγαγόντεσ M teste Herwerdeno τριχόϑεν, τρι 
1. τὰξ. A 11 ἐρειφϑέντων] ἐρριφϑέντων PL διφϑέντων VR ῥιφέντων € 
18 τε VRC ἐπαλαλάξοντεσ R ἐπαλαλάξαντεσ A fort. vecte — συνερρή || oz- 
γνυντο Ὁ 19 χατὰ] παρὰ L 241 ἀνεῖγον man. 1 RLips βιαζόμενοι — 
22 πολεμίοις] yo βιαζόμενοι δὲ ὑπὸ πολλῶν zal (χαὶ om. A) πάντοϑεν (πί- 
τοϑεν ΑἹ τρέπονται (τρέπ- ται A) oo τὰ ὑψηλὰ vo πόλεωσ καὶ προσχειμένοισ 
toto πολεμίοισ i. marg. PA caeterum ui et multitudine superati undique ad excelsa 
ciuitatis loca fugiunt; deinde reuertentes instantibus hostibus (incumbunt) Lat 
ói]i marg. PA τε PAMLVRO τρέπονται i. marg. PA τρεπόντων codd. 
22 πρὸς] καὶ πρὸσ codd. og i. marg. PA χαὶ] i. marg. PA, om. codd. 

19 



τῷ σι 

20 

27 

350 DE BELLO IUD. IV 22—29 (I 4j 

τῇ στενότητι καὶ δυσχωρίᾳ θλιβομένους ἀνήρουν. οἱ δὲ μήτε τοὺς 

χατὰ χορυφὴν ἀμύνασϑαι δυνάμενοι μήτε διεχηταίειν τῶν σφετέρων 

σερόσω βιαζομένων ἐπὶ τὰς οἰχίας τῶν πολεμίων, τερόσγειοι γὰρ 
ἧσαν, ἀνέφευγον. αἱ δὲ ταχέως κατηρείττοντο τεληρούμεναι xol τὸ 
βάρος μὴ στέγουσαι, κατέσεις δὲ πολλὰς μία τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς 
πεσοῦσα xci πάλιν ἐχεῖναι τὰς ὑπο αὐτάς. τοῦτο πλείστους διέ- 

φϑειρε τῶν Ῥωμαίων" ὑπὸ γὰρ ἀμηχανίας χαίτοι συνιζανούσας 
ὁρῶντες ἐπεπήδων ταῖς στέγαις, χαὶ πτολλοὶ μὲν χατεχώγνυντο τοῖς 

ἐρειτείοις, τεολλοὶ δ᾽ ὑποφεύγοντες μέρη τοῦ σώματος χατελαμβά- 
γοντο, ztÀt(ovovg δὲ ὃ χονιορτὸς ἄγχων ἀγνήρει. συνεργίαν ϑεοῦ 
τοῦτο Γαμαλεῖς ὑγιελάμβανον καὶ τῆς χατὰ σφᾶς ἀμελοῦντες βλάβης 
ἐπέχειντο, τιρός τε τὰ στέγη τοὺς πολεμίους ἀνωθοῦντες καί vot 
χατολισθάνοντας ἐν ὀξέσι τοῖς στενωποῖς xal ἀεὶ τοὺς σείπσττοντας 

ὕσιερϑεν βάλλοντες ἔχτεινον. xal τὰ μὲν égeízia χερμάδων πλέα 

ἣν αὐτοῖς, σίδηρον δὲ “ταρεῖχον οἱ τῶν “τολεμίων νεχροί" σταρα- 

σπῶντες γὰρ τὰ τῶν πεσόντων ξίφη χατὰ τῶν δυσϑανατούντων 

ἐχρῶντο. πολλοὶ δ᾽ ἀπὸ πιπτόντων ἤδη τῶν δωμάτων σφᾶς 

αὐτοὺς βάλλοντες ἔϑνησχον. ἣν δ᾽ οὐδὲ τρατιέντων ἡ φυγὴ ῥῴδιος" 

xarà γὰρ ἄγνοιαν τῶν ὁδῶν xai παχύτητα τοῦ κονιορτοῦ μηδὲ ἀλλή- 
λους ἐτειγινώσχοντες ἀνειλοῦντο χαὶ ztegl σφᾶς &ztiztvOY. 

PAMLVRC LatHegesippus IV 1 p. 223. 

2 ἀμύνεσϑαι αὶ 4 κατηρείποντο] χατερρίπτοντο 1, κατηρίπωντο, ἡ ex « 

corr. C χατηρίποντο ἢ 5 στέγουσαι] φέρουσαι 1, αὐτῆς] αὐτὴν ML?C 

P 
αὐτοῖσ ut uid. L! αὐτὸν (ων expunctum) αὐτὰς Niese 6 τούτω VR διέ- 

φϑειραν ὙῈ, 1 συνιζανούσας συνιζωσασ L! συνιζούσασ L'VRC yg συμπιπτού- 

ccc i. marg. A 8 στέγαις] τέγαισ 1,} κατεχώνυντο V 9 ἐριπίοις Ὁ δὲ 

VRC μέρει Dindorf ex cod. L. B. 10 δ᾽ L ἀγχωὼν ex ἔγχων corr. V 

συνεργίαν] συνεργείαν P. et ut uid. V! συνέργειαν R συνεργίαν — 11 ὑπε- 

λάμβανον] sed ea gamalenses pro se fieri existimabant Lat 11 ὑπελάμ- 

βανεν Vt χατὰσσφὰσ A 12 πρός τε — 14 ἔχτεινο»] hostesque in tecta 

sua quamuis labentes sustentando compellebant. qui uero per angustos ularum 

cliuos cecidissent, eos telis desuper missis interficiebant Lat 12 στέγη] τέγη 

LVR!C ἀνωϑθοῦντες] ἀνώϑουν L et fort. Lat ἀνώϑουν τε Destinon zal 

toi] fort. spurium. xal τοὺσ V 13 χατολισϑαίνοντασ PMLV? ὀξέση 

ὀξέσι δὲ L Lat στενοποῖσ RV! xol om. L Lat 14 ὑὕπερϑε LV 

βάλλοντεσ, B ex ν corr. L ἔχτειναν A ἐρίπια ΝΒ ἐρίπεια C πλέα 

ἢν] πλῆϑοσ LLat fort. recte — 16 δυσϑανατώντων ML!C δυσϑανάτων VR 

17 πολλοὶ — 18 ἔϑνησχον] multi (multis cod. Vat.) iam procumbentibus tectis 

semet inde proiciendo moriebantur Lat 11 δὲ VRC ἀπὸ πιπτόντων] Her- 

werden ἀποπιπτόντων PAL ἀποπίπτοντεσ MVRC δωμαϊματων C 18 δὲ 

VRC οὐτεῖ, 

1 
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5. Οἱ μὲν ovv μόλις εὑρίσχοντες τὰς ἐξόδους ἀνεχώρησαν ἐχ 

τῆς πόλεως" Οὐεσπασιανὸς δ᾽ ἀεὶ τιροσμένων τοῖς στονουμένοις, 

δεινὸν γάρ τι τιάϑος αὐτὸν εἰσηει χατερειττομένην δρῶντα πιερὶ τῷ 
στρατῷ τὴν πόλιν, iv λήϑῃ τοῦ xav αὐτὸν ἀσφαλοῦς γενόμενος 
λανϑάνει χατὰ μιχρὸν ἀνωτάτω τῆς πόλεως τιροελϑών, ἔνϑα μέσοις 
ἐγχαταλείτεδεται τοῖς κινδύνοις μετ᾽ oA(yov πιαντελῶς" οὐδὲ γὰρ ὃ 
σταῖς αὐτῷ Τίτος τότε συμπαρῆν τηνιχαῦτα σπιρὸς Π]ουχιανὸν εἰς 
Συρίαν ἀττεσταλμένος. τραπῆναι μὲν οὖν οὔτε ἀσφαλὲς οὔτε τερέσπτον 
ἡγήσατο, μνησϑεὶς δὲ τῶν ἀττὸ νεότητος αὐτῷ τιετονημένων xoi τῆς 
ἰδίας ἀρετῆς, ὥσπερ ἔνϑους γενόμενος, συναστείζει μὲν τοὺς ἀμ᾽ 
αὐτῷ τά τὲ σώματα χαὶ τὰς ττανοτελίας, ὑφίσταται δὲ xarà χορυ- 

φὴν ἐπιρρέοντα τὸν πόλεμον χαὶ οὔτε ἀνδρῶν σλῆϑος οὔτε βελῶν 
ὑσιοιτήξας ἐπέμενε, μέχρι δαιμόνιον τὸ παράστημα τῆς ψυχῆς 
συννοήσαντες οἱ πολέμιοι ταῖς δρμαῖς ἐνέδοσαν. ἀτονώτερον δὲ 
χιροσχειμένων αὐτὸς ὑπτὸ πόδα ἀνεχώρει νῶτα μὴ δειχνγὺς ἕως ἔξω 
τοῦ τείχους ἐγένετο. σιλεῖστοι μὲν οὖν Ῥωμαίων χατὰ ταύτην ἔπεσον 
τὴν μάχην, ἐν οἷς ὃ δεχαδάρχης -difovvioc, ἀνὴρ οὐ μόνον ἐφ᾽ ἧς 
ἔπεσε τταρατάξεως, ἀλλὰ ττανταχοῦ χαὶ τιρότερον γενναιότατος φανεὶς 
χαὶ σπιλεῖστα χαχὰ Ιουδαίους ἐργασάμενος. ἑχατοντάρχης δέ τις, 

Γάλλος ὀνόματι, μετὰ στρατιωτῶν δέχα τιερισχεϑεὶς ἐν τῇ ταραχῇ 

χατέδυ μὲν εἴς τινος οἰχίαν, τῶν δ᾽ ἐν αὐτῇ διαλαλούντων πταρὰ 
δεῖχενον ὅσα χατὰ τῶν Ῥωμαίων ἢ περὶ σφῶν ὃ δῆμος ἐβουλεύετο 
χαταχροασάμενος, ἣν δὲ αὐτός ve xal oí σὺν αὐτῷ Σύροι, νύχτωρ 

PAMLVRCLatHegesippus IV 1 p. 224. 

1 ot uiv — 2 πόλεως i. marg. suppl A i marg. ó' C 2 δὲ 
ALVRC 3 ἐσήει L! χατερειπωμένην L κατηρειπωμένην MC χατεριπομένην 
R χαταρριπτομένην PA δρῶντι PAMLVR περὶ om. M 4 eroato] 
στρατηγῶ V! λήϑει V1C χαϑ' ξαυτὸν L καϑ' αὑτὸν Dindorf 
γενόμενο- ΟὟ 5 προσελϑὼν PA 6 ἐνχαταλείπεται A. 7 αὐτῷ] 
αὐτοῦ PAM ei Lat 8 οὔτε] MVRC Lat οὐκέτ᾽ PALDestinon οὔτε] οὐδὲ 
Destinon πρέπων A et ex corr. P 10 τοὺς] τοῖσ M ἅμα LVRO 

11 αὑτῷ Dindorf καὶ om. L'VRC ταῖσ πανοπλίαισ L'VRC ὑφίσταται) 
ἐνυφίσταται AMLVRC cum his una — sustinebat Lat litt. ἰσταται δὲ χὰ 

sub plica latent V κατὰ] xci κατὰ 11' — 12 ἐπιρέοντα VC οὔτε βελῶν, 
litt. οὔτ latent sub plica V 13 ἐπέμενε] ἔμενεν 1 14 νοήσαντεσ V τὰσ 
δρμὰσ LVRC 16 ῥωμαῖοι Lr 11 6] καὶ ὃ C fort. recte Aigovtioc] 
Destinon ἐβούτιοσ (τ ex o corr. V) PALVRO εὐβούτιοσ MLat butius Heg 
ἐφ ἀφ᾿ V! 18 xai s. m. 2L 19 ἐουδαίοισ MLVRO δέ τις iterat ΟἹ 
20 ὀνόματι γάλλοσ tr. C — 21 δὲ LVRC. 22 δεῖπ- vov, eras. 0 A κατὰ] 
χαχὰ VR ἢ περὶ σφῶν om. Lat ἐβούλετο, i. marg. ἐβουλεύετο V 
220 Ὁ  «cceom.L 
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ἐπανίσταται xal ττάντας ἀττοσφάξας μετὰ τῶν στρατιωτῶν εἰς τοὺς 

Ῥωμαίους διασώζεται. 

6. Οὐεσπασιανὸς δ᾽ ἀϑυμοῦσαν τὴν στρατιὰν ἀνοίᾳ σπιταισμά- 
των xci διότι τέως οὐδαμοῦ τηλικαύτῃ συμφορᾷ χέχρηντο, τό γε 
μὴν τελέον αἰδουμένους ἐπὶ τῷ τὸν στρατηγὸν μόνον τοῖς χινδύνοις 
ἐγχαταλιτιεῖν παρεμυϑεῖτο, περὶ μὲν τοῦ xaJ. αὑτὸν ὑττοστελλό- 
μένος, ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν μέμφεσθαι δοχοίη, δεῖν δὲ τὰ χοινὰ 
λέγων ἀνδρείως φέρειν τὴν τοῦ ττολέμου φύσιν ἐννοοῦντας, ὡς 
οὐδαμοῦ τὸ νιχᾶν ἀναιμωτὶ πιεριγίνεται, δαπανᾷ δ᾽ ἡ τύχη τι καὶ 
"παρίσταται. τοσαύτας μέντοι μυριάδας Ἰουδαίων ἀνελόντας αὐτοὺς 

ὀλίγην τῷ δαίμονι δεδωχέναι συμβολήν. εἶναι δ᾽ a ozeo ἀπειρο- 
χάλων τὸ λίαν ἐπαίρεσθαι ταῖς εὐπραγίαις, οὕτως ἀνάνδρων τὸ 
χατασιτήσσειν ἐν τοῖς πταίσμασιν: ὀξεῖα γὰρ ἐν ἀμφοτέροις ἡ ueva- 
βολή, χἀκεῖνος ἄριστος ὃ xav τοῖς εὐτυχήμασιν νήφων, ἵνα μένῃ xol 

δι’ εὐθυμίας avazaAoíov τὰ σφάλματα. τὰ μέντοι συμβεβηχότα 
γῦν οὔτε μαλακισϑέντων ὑμῶν οὔτε πταρὰ τὴν τῶν Ἰουδαίων aoe- 
τὴν γέγονεν, ἀλλὰ χαχείνοις τοῦ πιλεονεχτῆσαι xal τοῦ διαμαρτεῖν 
ἡμῖν αἴτιον ἣ δυσχωρία. x«a9' ἣν ἂν τις ὑμῶν μέμψαιτο τῆς 
ὁρμῆς τὸ ἀταμίευτον" ἀναφυγόντων γὰρ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῶν πολε- 

PAMLVRC Lat Hegesippus IV 1 p. 224. 

1 post στρατιωτῶν expunctum δεχαπερ V, cf. p. 351, 2 3 δὲ LVRC 

ἀϑυμοῦσαν — πταισμάτων) maerere aduersis casibus exercitum uidens Lat ubi 

maestum exercitum aduertit plurimorum amissione Heg τὴν] τε τὴν PAMRC 

τι τὴν Hudson ἀνοίᾳ] ἐννοίᾳ Bosius ἀγνοίᾳ Destinon τε πταισμάτων 
Niese 4 xo spurium putat Destinon ἐχέχρηντο PAML — 5 αἰδούμενοσ C 
τῷ] i. marg. suppl. A s. € στρατηγὸν] ἡγεμόνα L 6 χαταλιπεῖν O 

μὲν] uiv ovL χατ᾽ αὐτὸν L " μηδὲ] μηδένα uertit Lat 8 ἐγνοοῦν- 
τας --- 9 περιγίνεται latent sub plica V 9 ἀναιμοτὲ PAR δαπανᾷ — 
10 παρίσταται δαπανᾶ (i. ras. fere 1 litt. m. 2; litterarum erasarum uestigia 

eiusmodi sunt, ut possit fuisse παλίμπουσ) δ᾽ ἢ τύχη τι καὶ (τι xol suppl. 
m. 2) παρίσταται L ἡ γὰρ παλίμπουσ τύχη περιΐσταται VRC et i. marg. M 
iterumque habeat fortuna regressum Lat etsi ezperta uirtus praeminere soleat 

in bello, solet tamen aliquid licere casibus Heg παλίμπους δ᾽ ἡ τύχη παρίσταται 

ex L! Niese 11 δεδοχέναι ΒΔ συμβ' ολήν, o ex v corr. M δὲ VRO 
18 πταίσμασι ἐν ἀμφοτέροις] in utrumque Lat 14 χάχεῖνος — 19 σφάλματα] 
et ille uir fortis habetur, cuius sobrius erit aninus in rebus quoque infeliciter 

gestis, ut idem scilicet maneat rectis consiliis peccata restituens Lat 6] ὃς 
Destinon εὐτυχήμασιν] ἀτυχήμασι ex Lat Lowthius οὐ Hudson ἕνα μένῃ] 
óeuzvs.Destinon 10 ὑμῶν] ἡμῶν 1ἃὺ  vjvs. V 18 ἡμῖν] ὑμῖν Herwerden 
ἀν] 1, ἄγαν PAMVRC nimium Lat γ᾽ ἄν Destinon μέμψοιτο 1, μέμψαιτο, 
αι i. ras. R 
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μίων αὑτοὺς ὑποστέλλειν ἐχρῆν, χαὶ μὴ χατὰ χορυφὴν ἱσταμένοις 
τοῖς χινδύνοις ἕτεεσϑαι, κρατοῦντας δὲ τῆς κάτω τιύόλεως xav. ὀλίγον 

σπιροχαλεῖσϑαι τοὺς ἀναφεύγοντας εἰς ἀσφαλῆ καὶ ἑδραίαν μάχην. 

γυνὶ δὲ ἀχρατῶς imi τὴν νίχην ἐπειγόμενοι τῆς ἀσφαλείας ἡμελή- 
cave. τὸ δ᾽ ἀττερίσχετιτον ἐν ττολέμῳ καὶ τῆς δρμῆς μανιῶδες οὐ 

zo0g Ῥωμαίων, ot ττάντα ἐμτιειρίᾳ xai τάξει χατορϑοῦμεν, ἀλλὰ 

βαρβαριχόν, χαὶ ᾧ μάλιστα Ιουδαῖοι κρατοῦνται. χρὴ τοίνυν ἐπὶ 
τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἀναδραμεῖν xci ϑυμοῦσϑαι μᾶλλον ἢ πιροσαϑυ- 
μεῖν τῷ παρ᾽ ἀξίαν πταίσματι. τὴν δ᾽ ἀρίστην ἕχαστος ἐχ τῆς ἰδίας 

χειρὸς ἐτειζητείτω τταραμυϑίαν" οὕτω γὰρ τοῖς τὲ ἀπολωλόσι τιμωρή- 
σεσϑὲ χαὶ τοὺς ἀνελόντας ἀμυνεῖσϑε. τιειράσομαι δ᾽ ἐγώ, χαϑάτιερ 
γῦν, émi ττάσης μάχης προάγειν τὲ ὑμῶν εἰς τοὺς πολεμίους xal 

τελευταῖος a;t0ycQely. 
7. 'O μὲν οὖν τοιαῦτα λέγων τὴν στρατιὰν ἀνελάμβανεν, τοῖς 

δὲ Γαμαλεῦσιν τιρὸς oALyov μὲν ϑαρρῆσαι τῷ χατορϑώματιε πιαρέστη 
σπιαραλόγως ve συμβάντι καὶ μεγάλως, λογιζόμενοι δ᾽ ὕστερον ἀφῃ- 
ρῆσϑαι σφᾶς αὐτοὺς xci δεξιᾶς ἐλτιίδας τό τε μὴ δύνασϑαι δια- 

φεύγειν ἐννοοῦντες, ἤδη γὰρ ἐπτέλιτιε τὰ ἐπιτήδεια, δεινῶς ἠἡϑύμουν 
xol ταῖς τ᾿νυχαῖς ἀνατιεττώχεσαν. οὐ μὴν εἰς τὸ δυνατὸν ἡμέλουν 
σωτηρίας, ἀλλὰ xci và πταραρρηχϑέντα τοῦ τείχους οἱ γενναιότατοι 

xal τὰ μένοντα ττερισχόντες ἐφύλασσον οἱ λοιττοί. τῶν δὲ Ρωμαίων 
ἐχσιρρωνγύντων τὰ χώματα xal sztaÀtv “τειρωμένων προσβολῆς ot 
πολλοὶ διεδίδρασχον ix τῆς πόλεως χατά τε δυσβάτων φαράγγων, 
ἧἥτεερ οὐχ ἔχειντο φυλαχαί, καὶ διὰ τῶν ὑπονόμων. ὅσοι γε μὴν δέει 

PAMLVRCLatHegesippus IV 2 p. 226. 

1 αὐτοὺσ AL ἑαυτοὺσ MVROC ἱστάμενοι R 2 litt. vous τοῖσ κιν- 
δύνοισ &latentin plica V ὃ &vegsvyovcac] qui — refugerant Lat ἀναφυγόντας 
Dindorf 5 δὲ VRC ἀπερίσκεπον L! τῆς δρμῆς seclusit Bekker 
7 χρατοῦντα! χκατορϑοῦμεν ἀλλὰ βαρβαρικὸν Ὁ ἐπὶ τὴν αὑτῶν] nos ad 
propriam Lat 8. αὐτῶν PAM ξαυτῶν ΠΥ͂ΒΟ προσαϑυμεῖν] ἀϑυμεῖν, i. marg. 
προσαϑὺυ (reliquis recisis) m. 2 V 9 πταίσματι] πταίσαντι, σαντι adrasum, 

i marg. σματι L δὲ AMVRC 10 ze] LLat, om. PAMVRC τιμωρή- 

σεσϑαι ῬΑΥ ΟΊ 11 ἀνελόντασ, ὄν ex οὖν corr. ἃ ἀμύνεσϑαι ῬΑ ἀμυ- 
γνεῖσϑε, 9& ex ϑαι corr. C δὲ VRC 12 ἐπὶ πάσης] aeque Lat, quem ἐπίσης 
habuisse putat Destinon πολεμίους] moA£uovo uertit Lat 16 μεγάλῳ 
Destinon δὲ VRC 17 αὑτοὺσ ex corr. P ἐλπίδα LVRC 
διαφυγεῖν P 18 ἐπέλειπε LVR τἀπιτήδεια C 19 ἠμέλλουν L 

20 παραρρηχϑέντα)] Herwerden περιρρηχϑέντα (περιρη- AV) codd. 21 ἐφύ- 
λαττον 1, 22 ἐπιρωννύντων A ἐπιχωννύντων MVRO  construentibus 
Lat εἰσβολῆσ LVRC DO TE er dU rAaSQms20L 24 φύλακεσ P 
custodes Lat 

Iosephus VI. 23 
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τοῦ ληφϑῆναι zcagéuevov, [ἐν] ἐνδείᾳ διεφϑείροντο" ztavvayó3ev γὰρ 
τροφὴ τοῖς μάχεσϑαι δυναμένοις συνηϑροίζετο. 

8. Καὶ οἱ μὲν ἐν τοιούτοις πιάϑεσι διεχαρτέρουν, Οὐεσπασιανὸς 
δὲ πάρεργον ἐποιεῖτο τῆς πολιορχίας τοὺς τὸ Ἰταβύριον κατειλη- 
φότας ὅρος, 6 ἔστι τοῦ μεγάλου πεδίου xol Σχυϑοτόλεως μέσον" 
οὗ τὸ μὲν vwoc ἐπὶ τριάχοντα σταδίους ἀνίσχει, μόλις πιροσβατὸν 
χατὰ τὸ προσάρχτιον χλίμα, πεδίον δ᾽ ἐστὶν ἢ χορυφὴ σταδίων 
€E xol εἴχοσι, τεᾶν τετειχισμένον. ἤγειρε δὲ τοσοῦτον ὄντα τὸν zcegí- 
βολον ὃ Ἰώσηττος ἐν τεσσαράχοντα ἡμέραις τῇ τε ἄλλῃ χορηγού- 
uévog ὕλῃ χάτωϑεν xci ὕδατι" χαὶ γὰρ τοῖς ἐποίχοις μόνον ἣν 
ὄμβριον. πολλοῦ οὖν πλήϑους imi τοῦτο συνειλεγμένου Οὐεσττα- 
σιανὸς Πλάκιδον σὺν ἱτιτιεῦσιν ἑξαχοσίοις ττιέμτιει. τούτῳ τὸ μὲν 
προσβαίνειν ἀμήχανον ἣν, ἐλτείδι δὲ δεξιῶν xal πταραχλήσεως πιρὸς 
εἰρήνην τοὺς ττολλοὺς προεχαλεῖτο. κατήεσαν δὲ ἀντεειβουλεύοντες " 
0 ve γὰρ Πλάκιδος ὡμίλει πρᾳότερον σπουδάζων αὐτοὺς ἐν τῷ 
γεδίῳ λαβεῖν, xaxeivot χατήεσαν ὡς σιειϑόμενοι δῆϑεν, ἵνα ἀφυ- 
λάχτῳ τιροσπιέσωσιν. ἐνίχα μέντοι τὸ Πλακίδου “τανοῦργον" ag&a- 
μένων γὰρ τῶν Ιουδαίων μάχης φυγὴν vsexoívevo xoi διώχοντας 
ἑλχύσας ἐπὶ στιολὺ τοῦ σπιεδίου τοὺς ἱτυττεῖς ἐπιστρέφει, τρεψάμενος 

δὲ πλείστους μὲν αὐτῶν ἀναιρεῖ, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος ὑποτεμό- 
μένος εἴργει τῆς ἀνόδου. xol οἱ μὲν τὸ ᾿Ιταβύριον καταλιπόντες 
ἐπὶ ᾿Ιεροσολύμων ἔφευγον, οἱ δὲ ἐπιχώριοι πίστεις λαβόντες, &mt- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 4 p. 230. 

1 τοῦ] τὸ PA! λειφϑῆναι P £v seclusit Dindorf cum cod. L. B. 

ἐφϑείροντο PAMVRC 2 μάχεσϑαι δυναμένοις] solis — qui pugnare 
poterant. Lat 3 δυεσπασιανὸσ, ὃ suppl m. 2 C 4 ἱταβύριον PA 
«ταβύριον (sic) L taberius aut tabyrius Heg — 5 ὁροσ κχατειληφότασ tr. L 
6 σταδίων € μόλις προσβατὸν] inaccessa Lat 1 δὲ VRC 8 8E 
x«l εἴχοσι] XX et III Heg τὸν om. C 9 τεσσαράχοντα, τὰ S. À 
11 ὄμβροι: ον, eras. v A. πολλῆς otv πληϑύος — συνειλεγμένης propter hiatum 
Niese tovto] τούτου AML!V τούτω L?*RC τοῦ τόπου Niese συνειλημ- 

μένου αὶ 12 πλαχίδιονῬ τὸ om. PA. 13 δὲ δεξιῶν] δὲ &ov L! δὲ ἐξιὼν C 
παραχλήσεως] παρακλήσει L* fort. recte πρὸς om. C 14 πολλοὺς] πολε- 
μίους Destinon προεχαλεῖτο] Destinon προσεχαλεῖτο PAMVRC συνεχαλεῖτο 

L hortabatur Lat κχατῴεσαν] χκατίεσαν PA [1ὅ πλαχίδιοσ P 106 χατίεσαν 
PA {ἕν᾽ 1, ἀφυλάχτωσ V [1 ἀρξαμένων, ov ex ov corr. V 18 μάχην 
PA! φυγὴν] ἐσ φυγὴν ῬΑ φυγεῖν Ο ὑὕἧ-ποχρίνεται MLVRC 19 τρεψά- 
μεένοσ, 6 €x ἐ corr. P 20 δὲ] τε Destinon πλείστους uiv] πλείστους τοὺς 

μὲν habuit fort. Lat, in quo est p/urimisque in terga uersis aliquos interfecit 

ὑποτεμνόμενοσ P 21 ἱταβύριον ἃ 22 δ. AL 
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λελοίπιει δ᾽ αὐτοὺς vÓO 0 τὲ ὃ χαὶ ἧς αὐτοὶ λαχίδ ᾿ελοίτσεξ /G 0, τὸ τὲ ὁρος χαὶ σφας αὐτοὺς ll^axíóq 

χπαρέδοσαν. 

9. Τῶν δ᾽ ἐπὶ τῆς Γαμάλας οἱ π᾿αραβολώτεροι μὲν φεύγοντες 
διελάνθανον, οἱ δ᾽ ἀσϑενεῖς διεφϑείροντο λιμῷ" τὸ μάχιμον δ᾽ 
ἀντεῖχεν τῇ “τολιορχίᾳ, μέχρι ÓtvtéQg xoi εἰχάδι μηνὸς "Yzceoffeoe- 
ταίου τρεῖς τῶν ἀττὸ τοῦ τιέμτιτου xal δεχάτου τάγματος στρατιῶται 

χιξρὶ τὴν ἑωϑινὴν φυλαχὴν ὑττοδύντες τὸν τιρούχοντα κατὰ τούτους 
σίύργον ὑτιορύσσουσιν ἡσυχῆ. τοῖς δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ φύλαξιν οὔτε τεροσ- 
ἰόντων αἴσϑησις, νὺξ γὰρ ἦν, οὔτε ττιροσελϑόντων ἐγένετο. οἱ δὲ 

στρατιῶται φειδόμενοι τοῦ ψόφου χαὶ πέντε τοὺς χραταιοτάτους 
ἐχχυλίσαντες λίϑους ὑτιοτεηδῶσι. χατηρείτεετο δὲ ὃ σπτύργος ἐξαίφνης 
μετὰ μεγίστου ψόφου, xal συγχαταχρημνίζονται μὲν oi φύλαχες 
αὐτῷ, ϑορυβηϑέντες δὲ oi xavà τὰς ἄλλας φυλαχὰς ἔφευγον" xai 
γιολλοὺς διεχηταίειν τολμῶντας οἱ Ῥωμαῖοι διέφϑειραν, ἐν οἷς xal 

Ἰώσητιόν τις ὑπὲρ τὸ “ταρερρηγμένον τοῦ τείχους ἐχδιδράσχοντα 
βαλὼν ἀναιρεῖ. τῶν δ᾽ ἀνὰ τὴν πόλιν διασεισϑέντων ὑττὸ τοῦ 
ψόφου διαδρομή ve ἣν καὶ σπιτόα z0ÀÀ) καϑάττερ εἰστεετταιχότων 
γάντων τῶν πολεμίων. ἔνϑα xol Χάρης χαταχείμενος xal νοση- 
λευόμενος ἐχλείτυει στολλοῦ δέους συνεργήσαντος εἰς ϑάνατον τῇ 

γόσῳ. Ῥωμαῖοί γε μὴν μεμνημένοι τοῦ τιροτέρου πταίσματος οὐχ 
εἰσέβαλλον ἕως τρίτῃ καὶ εἰχάδι τοῦ πιροειρημένου μηγός. 

PAMLVRCLatHegesippus IV 3 p. 220. 

1 δὲ VRC αὐτοῖσ 1 ὕδωρ) τὸ ὕδωρ CO πλακχιδίω Ρ 2 παρέ- 
óocav C | 3i. marg.G; C “6 oà VR, om. C τῆς om. M ΤΓαμάλας] 
γαμάλησ LV γα] λιλαίασ € 4 δὲ VRC δὲ VRC ὅ Ὑπερβερεταίου) 
octobris Lat; Hyperberetaei 22. dies est 9. Nouembris (V id. Nou.) anni Iuliani 

(607 p. Chr. — 6 πέμπτου] πέντε L ΞΟ 71 ́  ἐωϑηνὴν (sic) C S δὲ VRC 
9 προ-ελϑόντων, eras. c Α οἱ δὲ] ἐλϑόντεσ δὲ (δ᾽ L) ot LVRC idem autem 

(milites) Lat 10 στρατιῶιται V! rov om. C καὶ om. Dindorf cum cod. 

DUB. χραταιοτάτους] χραταιοὺσ C 11 ἐχχοιλίσαντεσ PA A(9ovc] τῶν 

λίϑων LVRC ὑπεχπηδῶσι Niese χατηρείπετο] χκαταρρίπτεται M. χαταρίπ- 

τεται VRC, fort. igitur χατερείπεται scribendum est δ᾽ 1, 12 συγχαταχρημ- 
γίζονται, y l. ras. m. 2 V συγχαταχριμνίζονται ἢ συγκαταχρημνήζονται € 

13 αὐτῶν V ὃὲ om. C ἔφεγον C 14 τολμῶντεσ Ὁ διέφϑειρον 1, 
15 Ἰώσηπόν] ιώσην L'Lat; cf. supra p. 849,9. ἐχδιαδράσχοντα αὶ 16 δὲ 
ΝᾺ 1ἴπτόα corr. ex πτοὰ L πτοία ΜῈΞΟ εἰσπεπεχότων 1, εἰσπεπτωκότων 
MVRC 18 χάρησ, zo ex corr. M ex χάριτοσ corr. m. 21, νοσηλευόμενοσὶ) 
vogilevousvoc V,i.marg.co9evov L 19 πολλοῦ — 20 νόσῳ] cum timoris magni- 
tudo morbum eius plurimum iuuisset ad mortem Lat πολλοῦ] πολὺ τοῦ Hauer- 
kamp ex cod. L. B. πολλὰ τοῦ Niese tj νόσω εἰσ ϑάνατον tr. C 
21 εἰσέβαλον ΜΙ, τρίτησ xol εἱχκαδοσ Ὁ προηρημένου V 

29). Ὁ 
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10. Τίτος δέ, ἤδη γὰρ πταρῆν, ὀργῇ τῆς πεληγῆς ἣν mao! αὐτὸν . Τίτος δέ, ἤδη γὰρ παρῆν, ὀργῇ τῆς πληγῆς ἣν παρ αὑτὸν 
, 2 , c - “- ΄ , 

ἐπλήγησαν ἀπόντα Ῥωμαῖοι, vov izezéov ἐπτιλέξας διαχοσίους, πρὸς 
οἷς πεζοὺς *, εἰσέρχεται τὴν πόλιν ἡσυχῆ. xoci σπταρελϑόντος oi 

κ f^ 2 , ' - 2 ΄ 2 RUIN N CA , 
μὲν φύλαχες αἰσϑόμενοι uera βοῆς ἐχώρουν ἐπὶ τὰ oma, δήλης 

δὲ τῆς εἰσβολῆς ταχέως xol τοῖς εἴσω γενομένης, οἱ μὲν ἀρττάζοντες 
^ A , ^ , 2 , 

τὰ τέχνα xol γυναῖχας ἐπιισυρόμενοι ττρὸς τὴν ἄχραν ἀνέφευγον μετὰ 
- - M , € 5t. 2 ^ 

χωχυτοῦ xal βοῆς, οἱ δὲ τὸν Τίτον ὑπαντιάζοντες αδιαλείτετως 
, cr 3 7 ^ 3 - 3 

ἔχεισύτον" ὅσοι δὲ ἀτιεχωλύϑησαν ἐπὶ τὴν χορυφὴν ἀναδραμεῖν vzt 
3 - € , ' ΄ 

ἀμηχανίας eig τὰς τῶν Ῥωμαίων φρουρὰς ἐξέπιπτον. ἄπειρος δ᾽ 

ἢν πανταχοῦ φονευομένων ὃ στόνος, καὶ τὸ αἷμα πᾶσαν ἐπέχλυζε 
ne -“ , S b 

τὴν πόλιν χατὰ ττραγοῦς χεόμενον. πρὸς δὲ τοὺς ἀναφεύγοντας εἰς 
2 Χ - , 

τὴν ἄχραν ἐπεβοήϑει Οὐεσττασιανὸς ztGcav εἰσαγαγὼν τὴν δύναμιν. 
3 NOROSCA , ΄ , 4 

ἣν δ᾽ ἢ ve χορυφὴ .ztavroJev πετρώδης xal δύσβατος, εἰς ἄπειρον 
cr , - , , 

voc ἐπτηρμένη, καὶ mavrayódev vov βάϑους χατέγεμεν πτξριξι- 

λημμένη χρημνοῖς χατέτεμνόν ve. ἐνταῦϑα τοὺς προσβαίνοντας ot 
2 WD TA fh , X 

Ἰουδαῖοι τοῖς τε ἄλλοις βέλεσι χαὶ τιέτρας χαταχυλινδοῦντες ἔχα- 
: γ ' * 3 Ὁ 9 , 1^ , M M 

χουν" αὐτοὶ δὲ δι ὑψος σαν δυσέφιχτοι βέλει. γίνεται δὲ περὸς 
2 , 2 - » , ^ Y , € ^ ^ € , 

ἀτιώλειαν αὐτῶν ἀντιχρυς ϑύελλα δαιμόνιος, ἢ τὰ μὲν Ῥωμαίων 
, 2 ' ^5 Y b] - 2 n , 

ἔφερεν εἰς αὐτοὺς βέλη, τὰ δὲ avrov ἀνέστρεφεν xot πλάγια παρέ- 
συρεν. οὔτε δὲ τοῖς ὑτιοχρήμνοις ἐφίστασϑαι διὰ τὴν βίαν ἐδύναντο 

- / Y - , 7 

τοῦ στυνεύματος μηδὲν ἑδραῖον ἔχοντες, ovre τοὺς τεροσβαίνοντας 

PAMLVRO LatHegesippus IV 5 p. 226. 

1 δέ eicit Destinon cum antecedentibus haec coniungens γὰρ om. A 
παρ᾽ «vtov —2 ἀπόντα] se absente Lat αὐτὸν] Hauerkamp ex L. B. et Rost 
αὐτῶν codd. 2. ἀπόντα] ἀπόντοσ MC τῶν ἱππέων — ὃ πεζοὺς] ducentis equi- 
tibus praeter pedites lectisLat ἐπιλεξάμενοσ, 5. πεζοὺς] CLat πεζὸσ PAMLVR; 
excidit numerus peditum — z7»] εἰσ τὴν PAMVRC παρελθόντεσ 1, 5 ταχέως 
om.Lat 6 yvvaixao (aci. ras. m. 2) V τὰσ γυναῖχασ LC et ex corr. Lips 
8 ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἀπεχωλύϑησαν.ΟὉ 9 δὲ VRO — 10 στόνοσ, vi.ras. m. 2R 
otóàoo V ὑπέχλυζε!, 11 εἰς] ἐπὶ, 13 v—10 àxéüxovv]erat autem saaosus 
et accessu difficillimus uertea in immensum editus et undique circum hostium multi- 
tudinem praeceps, unde romanos ad se adeuntes alios telis et praeterea sais deuo- 

lutis ulciscebantur iudaei Lat δὲ ΝΆ καὶ --- 1 χρημνοῖς] yo καὶ πάντοϑεν 

ὑποπλήϑουσ περιειλημμένη χρημνοῖσ i. marg. P εὕρηται χαὶ οὕτωσ᾽ καὶ πανταχὸ 
ὑπὸ πλήϑουσ περιειλημμένη χρημνῶν i. marg. M [14 βάϑους] πλήϑουσ L 
χατέγεμεν spurium censet Cardwell 15 χατέτεμνόν τε] χατέτεμνον δὲ 

L; haec quoque corrupta προβαίνοντασ PA!VC ot om. R 
16 τοὺς τε ἄλλους Hudson πέτραισ PAMLVR 11 βέλει] ex βέλη corr. 

m. 2 L βέλεσι MVRC γίγνεται L δὲ om. in exitu uersus C 
18 ἀντικρὺ VRO. ἡ P ἦι 1, [19 δ᾽ L ἀντέστρεφεν L καὶ] ἢ Destinon 
πλαγία PA 20 ἀποχρήμνοισ Τ, ἠδύναντο L 21 ἐδραῖον PARC 

TOO 
προβαίνοντασ PAC προσβαίνον (s. m. 2) V 

10 
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χαϑορᾶν. ἑπαναβαίνουσι δὲ Ρωμαῖοι, καὶ τιερισχόντες oUc μὲν auv- 
γομένους ἔφϑανον, οὺς δὲ χεῖρας τιροΐσχοντας" ἐτόνου δὲ τὸν ϑυμὸν 
αὑτοῖς ἐτεὶ τεάντας T μνήμη τῶν ii τῆς σπιρώτης εἰσβολῆς ἀτεολω- 
λότων. ἀτιογινώσχοντες δὲ τὴν σωτηρίαν ττανταχύϑεν οἱ πσιολλοὶ 
σεξρισχόμενοι τέχνα xal γυναῖχας αὑτούς t6 κατεχρήμνιζον εἰς τὴν 
φάραγγα" βαϑυτάτη δ᾽ αὕτη xarà τὴν ἄχραν ὑτιορώρυχτο. συνέβη 
δὲ τὴν Ῥωμαίων ὀργὴν τῆς εἰς ἑαυτοὺς ἀπονοίας τῶν ἁλόντων 
τρᾳοτέραν φανῆναι" τετραχισχίλιοι μέν ye vr τούτων ἐσφάγησαν, 

οἱ δὲ δένψναντες ἑαυτοὺς ὑττὲρ τιενταχισχιλίους εὑρέϑησαν. διεσώϑη 
δὲ “πλὴν δύο γυναικῶν οὐδείς" τῆς Φιλίχπου δὲ ἦσαν ἀδελφῆς 
ϑυγατέρες αὗται, αὐτὸς δὲ ὃ Quoc ᾿Ιαχίμου τινὸς ἀνδρὸς ἐτπιι- 

σήμου, τετραρχήσαντος ᾿αἰγρίτετεᾳ τῷ βασιλεῖ. διεσώϑησαν δὲ τὰς 

παρὰ τὴν ἅλωσιν ὀργὰς Ῥωμαίων λαϑοῦσαι" τότε γὰρ οὐδὲ νητείων 
ἐφείδοντο, πολλὰ δ᾽ éxdovove ἁρητάζοντες ἐσφενδόνων ἀπτὸ τῆς 
ἄχρας. Γάμαλα μὲν οὕτως ἑάλω τρίτῃ χαὶ εἰχάδι μηνὸς ὙὝττερβερε- 
ταίου τῆς ἀττοστάσεως ἀρξαμένης Γορπιαίου μηνὸς τετάρτῃ xol 
εἰχάδι. 

IL. 1. ἸΠόνη δὲ Γίσχαλα ττολίχνη τῆς Γαλιλαίας ἀχείρωτος χατε- 

λείχεετο, τοῦ uiv πυλήϑους εἰρηνικὰ φρονοῦντος, xol γὰρ ἦσαν τὸ 
zÀíov γεωργοὶ καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν χαρττῶν ἐλτείσιν ἀεὶ moocavé- 
χοντες, παρεισεφϑαρμένου δ᾽ αὐτοῖς οὐχ ὀλίγου λῃστριχοῦ τάγμα- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 3 p. 226. 

1 δὲ] itaque Lat — 2 προσίσχοντασ AM 3 αὐτοῖς om. € εἰσβολῆς] 
aggressu Lat εἰσβολῆσ ἀτονησάντων (ἀτονησάντων expunctum) Ὁ ὅ περισχό- 
μενοι] circumclusi Lat αὐτούσ P ξαυτοὺσ MLVRC τε] PALLat, om. 
MVRC 6 δὲ VRC ὑπορώρυχτο] ὑπώρυχτο PAMLVO ὑπερῆκτο R 

7 ξαυτοὺς] αὐτοὺσ ΤΙΥΒῸ ἁλόντων) ἄλλων L 8 φανεῖναι € 9 Poco 
C ξαὐτοὺσ VR ηυρεϑησαν (sic) O 10 οὐδεεῖσ L! δ᾽ 1, 11 αὐτὸσ δὲ ὃ 
i.ras. 9 litt. m. 2 L, eras. uid. καίτοι γε 0; hoc uertit Lat, in quo est quamuis 
filippus iacimo genitus esset δ᾽ C ἰωακείμου MC ioaziuov V — post Tazíuov 

ras. 4—5 litt., quarum prima fuit v A τινὸς ἀνδρὸς] τινὸσ ἦν ἀνδρὺσ M τινὸσ 
ἀνδρὸσ ἦν L de Philippo cf. supra II 421. 556. Ant. XVII 29sq. uit. 46. 177. 

407 sq. 12 τετραρχήσαντος] PALLat στραταρχήσαντοσ MVRC τὰς] ταῖσ 
PAVRC 12 ὀργαῖσ PAVRC impetum Lat τότε γὰρ οὐδὲ] τότε γὰρ οὔτε PAM 
οὔτε γὰρ L nec enim Lat 14 πολλὰ — 15 ἄχρας] quorum multos singuli raptos 
ez arce proiciebant Lat δὲ VRO  ἕχαστοτε) PL ἕχαστόσ τε À ἕχαστοσ 
τότε MVRC ἐσφενδόνουν R. 15 yaucAa A μὲν] PALat μὲν οὖν MLVRC 
Ὑπερβερεταίου] octobris Lat; Hyperberetaei 23. dies est 10. Nouembris (IV id. 
Nou.) anni Iuliani (67 p. Chr.) 16 ἀπαρξαμένησ L Γορπιαίου] septembris 
Lat τετάρτῃ] τετράδι 1,1: Gorpiaei 24. dies est 12. Octobris (IV id. Oct.) 
181i. marg. ; C δὲ ἡ γίσχαλα, 19 φρονοῦν C 20 πρὸσανίσχοντεοσ 1, 
21 εἰσεφϑαρμένου L.— δὲ ΤΕΥ͂ΒΟ συντάγματοσ L 
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τος, ᾧ τινὲς χαὶ τοῦ πολιτιχοῦ συνενόσουν. ἐνῆγε δὲ τούτους εἰς 

τὴν ἀττόστασιν καὶ συγεχρότει “1ηἴου τινὸς υἱὸς ᾿Ιωάννης, γόης ἀνὴρ 

καὶ σιοιχιλώτατος τὸ ἢϑος, τιρύχειρος μὲν ἐλυτίσαι μεγάλα, δεινὸς 

δὲ τῶν ἐλτιισϑέντων τεεριγενέσϑαι save τὲ ὧν δῆλος ἀγατιᾶν τὸν 
πόλεμον εἰς δυναστείας ἐπτίϑεσιν. ὑττὸ τούτῳ τὸ στασιῶδες ἐν τοῖς 

Γισχάλοις ἐτέταχτο, δι᾿ ovg τυχὸν xoi τιρεσβευσάμενον πιερὶ πταρα- 
δόσεως τὸ δημοτιχὸν ἐν “τολέμου μοίρᾳ τὴν Ῥωμαίων ἔφοδον ἐξε- 
δέχετο. Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐπὶ μὲν τούτους Τίτον ἐχτυέμτεει σὺν 
χιλίοις ἱππεῦσιν, τὸ δέχατον δὲ τάγμα ἀπαίρει εἰς Σχυϑόπολιν. 
αὐτὸς δὲ σὺν δυσὶ τοῖς λοιττοῖς ἐπτανῆλϑεν εἰς Καισάρειαν, τοῦ τὲ 
συνεχοῦς καμάτου διδοὺς ἀνάτταυσιν αὐτοῖς καὶ δι᾿ εὐθηνίαν τῶν 
πόλεων τά τε σώματα xci τὸ πρόϑυμον ὑπιοϑρέψειν οἰόμενος 
ἐπὶ τοὺς μέλλοντας ἀγῶνας" οὐ γὰρ ὀλίγον αὐτῷ πόνον ἑώρα ττερὶ 
τοῖς Ἱεροσολύμοις λειττόμενον, ἅτε δὴ βασιλείου μὲν οὔσης τῆς 
σπιόλεως xal σπιροαγεχούσης ὅλου τοῦ ἔϑνους, συρρεόντων δὲ εἰς 
αὐτὴν τῶν £x τοῦ πολέμου διαδιδρασκόντων. τό γὲ μὴν φύσει τὲ 
ὀχυρὸν αὐτῆς xal διὰ χατασχευὴν τειχῶν ἀγωνίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν 
ἐνεγεοίει" τὰ δὲ φρονήματα τῶν ἀνδρῶν xai τὰς τόλμας δυσμετα- 
χειρίστους χαὶ δίχα τειχῶν ὑπελάμβανεν. διὸ δὴ τοὺς στρατιώτας 
χαϑάτιερ ἀϑλητὰς προήσχει τῶν ἀγώνων. 

2. Τίτῳ δὲ προσιπητασαμένῳ τοῖς Γισχάλοις εὐττετὲς μὲν ἣν 

ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν ἑλεῖν, εἰδὼς δέ, εἰ βίᾳ ληφϑείη, διαφϑαρη- 
σόμενον ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν ἀνέδην τὸ τυλῆϑος, ἦν δ᾽ αὐτῷ κόρος 
ἤδη φόνων xai δι᾿ οἴχτου τὸ ττλέον ἀκρίτως συναπτολλύμενον τοῖς 

PAMLVRCLatHegesippus IV 4 p. 227 
1 τούτοισ L'! 24. ἀποστασίαν C “Ὧηΐου] ληου 1," ληουὶ VR λευΐου C 

leui Lat leuis Heg 3 ποικιλότατοσ ex corr. A δεινῶσ C 
4 παντί] πάντη 1." ὧν] ov C 5 ὑπόϑεσιν VR τοῖς] om. L ceto € 

6 τυχὸν] τυχὼν ex corr. C τάχα ἂν L recte, nisi potius mox zcv pro ze scri- 
bendum est πρεσβευσάμενοα V Ἱ ἔφοδον] δύναμιν 1, congressum Lat 
8 τούτοισ AV? 9 εἰσχυϑόπολιν Βα 11 xol δι᾿ — 13 ἀγῶνας] et ciuitatum 
copiis eorum corpora item gue anünos ad futura ceríamina eaistimans esse 

refouendos Lat 12 πόλεων] πολεμίων PL ἐπιτηδείων A ὑπο- 

ϑρύψεν P — 13 ξαυτῶ LR αὑτῶ O 11 λευτόμενον] προς Qu T6 rel 
Bekker, om. codd. 17 κατασσκευὴν A! ἀγωνίαν i. ras. 3 litt. (eras. v - -) 

m.2L οὐ — 19 τειχῶν i. marg. inferiore suppl. m. 2 L; litt. δυσμετα- 
χειρίστους — τειχῶν abscisae L 19 ὑπελάμβανε, vns suppl. m. 2L 

20 ἀϑλητὰσ, 92 i ras., eras. uid. oz A ἀσχητὰσ L 21 i. marg. 9' C 
προιππασαμένω A προσιππευσαμένω, « ex corr. V 22 δέ] om. L! δὲ oc 
MVRC 23 ἀναίδην L!V!R δὲ VRC 24 φόνου L q:0vov K 
οἶχτον OC συναπολούμενον ed. pr. 

[51] 
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αἰτίοις, ἐβούλετο μᾶλλον ὁμολογίαις “ταραστήσασϑαι τὴν ττόλιν. 
χαὶ δὴ τοῦ τείχους ἀνδρῶν χαταγέμοντος, οἱ τὸ τιλέον ἦσαν ἐχ τοῦ 
διερϑαρμένου τάγματος, ϑαυμάζειν ἔφη τιρὸς αὐτούς, τίνι σύξτίοι- 
ϑότες τιάσης ἑαλωχυίας τιόλεως μόνοι τὰ Ῥωμαίων σήελα μένουσιν, 
δωραχότες μὲν ὀχυρωτέρας πολλῷ πιόλεις ὑπὸ μίαν τιροσβολὴν 
χατεστραμμένας, ἐν ἀσφαλείᾳ δὲ τῶν ἰδίων χτημάτων αττολαύοντας 
ὅσοι ταῖς Ῥωμαίων δεξιαῖς ἐτειίστευσαν, ἃς xci νῦν προτείνειν 

αὐτοῖς μηδὲν μνησιχαχῶν τῆς αὐθαδείας. εἶναι γὰρ συγγνωστὸν 
ἐλευϑερίας ἐλτιίδα, μηχέτι μέντοι τὴν ἐν τοῖς ἀδυνάτοις ἐτιιμονήν" 
εἰ γὰρ οὐ τιδξισϑήσονται λόγοις φιλανϑρώτιοις xai δεξιαῖς τειίστεως, 

σεξιράσειν αὐτοὺς ἀφειδὴῆ τὰ ὅπλα, xcl ὅσον οὐδέτεω T γνωσθϑή- 
σεσϑαι τειεζόμενον τοῖς Ῥωμαίων μηχανήμασιν τὸ τεῖχος, (0 ztE7t0L- 
ϑότες ἐπιδείκνυνται μόνοι Γαλιλαίων, ὅτι εἰσὶν αὐϑάδεις aiy- 

μάλωτοι. 

3. Πρὸς ταῦτα τῶν μὲν δημοτικῶν οὐ μόνον οὐχ ἀποχρίνεσϑαί 
τινε μετῆν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβῆναι" τιροδιείλητστο γὰρ 
ἅτταν τοῖς λῃστριχοῖς, xal φύλακες τῶν ztvÀOV ἦσαν, ὡς μή τινες 

ἢ προέλθοιεν imi τὰς σπονδὰς ἢ δέξαιντό τινας τῶν ἱτειττέων εἰς 
τὴν τιόλιν" ὃ δ᾽ Ἰωάννης αὐτός τὲ ἀγαπᾶν ἔφη τὰς προκλήσεις 
χαὶ τοὺς ἀγεειϑοῦντας ἢ πιείσειν ἢ συναναγχάσειν" δεῖν μέντοι τὴν 
ἡμέραν αὐτὸν ἐκείνην, ἑβδομὰς γὰρ ἣν AER αν τῷ Ιουδαίων 
γόμῳ, χαϑ'᾽ ἣν ὥσπερ στύλα κινεῖν EM οὕτω χαὶ τὸ συντίϑεσϑαι 

χεερὶ εἰρήνης ἀϑέμιτον. οὐχ ἀγνοεῖν δὲ οὐδὲ Ῥωμαίους, ὡς ἀργὴ 
χιάντων αὐτοῖς ἐστιν ἡ τῆς ἑβδομάδος τιερίοδος, ἔν τε τῷ παρα- 
βαίνειν αὐτὴν οὐχ ἧττον ἀσεβεῖν τῶν βιασϑέντων τὸν βιασάμενον. 

PAMLVRCLatHegesippus IV 4 p. 228. 
1 αἰτίοις] αἰτίοισ to μὴ αἴτιον Μ ἐβούλετο] egovAsvevo sic C περι- 

στήσασϑαι V! — 2 oi] oio ΒΒ v0] τότε O 6 χτησμάτων V! ἀπολαύ- 
οντα R 8 τῆσ αὐϑαδίασ 1,1 veto αὐϑαδείαισ (εἰ ex ἰ corr) C εἶναι — 
9 ἐπιμονήν] quia spem libertatis ignoscendam putaret, non tamen etiam si quis 

impossibilia uellet, perseueraret Lat γὰρ om. Ρ 9 ἐλπίδι L'VR. μηκέτι] 
μηκέτοι V μηκχἔτη, ἡ finale ex corr. C zzv] τῆσ Ὁ ἐν] ἐπὶ V. 10 δεξιᾶσ R 
11 γνώσεσϑαι AM 12 πιεζόμενον] παιζόμενον L' moenia sua ludum fore 
Lat παιδιὰν ἐσόμενον Hudson 138 γαλιλαῖοι L'! 15 ov μόνον s. m. 2L 
16 μετῆν, ἡ i. ras. C οὐδὲ VRC προείληπτο ML 18 προέλϑοιεν] 
παρέλθοιεν M. προσέλθϑοιεν VRC τὰς] τὰ Lt 19 δὲ LVRC 
20 ἀπειϑοῦντας] ἀπιστοῦντασ (, l1 ras. A) AMLVRCO renitentibus Lat 
συναναγκαζειν L 21 τῷ] τῶν Α' zo vov L fort. recte 23 δὲ] τε L 
nam Lat οὐδὲ] οὔτε LC 24 πάντων] πάντωσ L τε] ὃὲ L 

35 ἥτον 1} βιαζόμενον L 
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φέρειν δ᾽ ἐκείνῳ μὲν οὐδεμίαν βλάβην và τῆς ὑττερϑέσεως᾽" τί yàg 
ἂν τις ἐν vvxvi βουλεύσαιτο ὁρασμοῦ zÀéov ἐξὸν 7τεριστρατοτιεδεύ- 
σαντα παραφυλάξαι; μέγα δὲ κέρδος αὐτοῖς τὸ μηδὲν “ταραβῆναι 
τῶν σπιατρίων ἐϑῶν. σπιρέπτει δὲ τῷ σταρὰ τιροσδοχίαν εἰρήνην χαρι- 
ζομένῳ τοῖς σωζομένοις τηρεῖν xal τοὺς νόμους.“ τοιούτοις ἐσο- 
φίζετο τὸν Τίτον, οὐ τοσοῦτον τῆς ἑβδομάδος στοχαζόμενος, ὅσον 
τῆς αὑτοῦ σωτηρίας" ἐδεδοίκει δὲ ἐγχαταληφϑῆναι παραχρῆμα τῆς 
πόλεως ἁλούσης ἐν νυχτὶ xol φυγῇ τὰς ἐλπίδας ἔχων τοῦ βίου. 

ϑεοῦ δ᾽ ἣν ἔργον ἄρα τοῦ σώζοντος τὸν Ἰωάννην ἐτεὶ τὸν τῶν 
Ἱεροσολύμων ὄλεθρον τὸ μὴ μόνον τεδισϑῆναι Τίτον τῇ σκχήψει 

A. c , 2 * ^ - , ΄ , 

τῆς ὑπιερϑέσεως, αλλὰ xal τῆς πόλεως πορρωτέρω στρατοτιεδεύ- 
σασϑαι πρὸς Κυδασοῖς" μεσόγειος δὲ ἐστε Τυρίων κώμη χαρτερᾶά, 

^ , DN , :] - , 

διὰ μίσους ἀεὶ xal zoAéuov Γαλιλαίοις, ἔχουσα πλῆϑός τε οἰχη- 
΄ ^ 2 , - ' ' , - , 

τόρων xol τὴν ὀχυρότητα τῆς πρὸς τὸ ἔϑνος διαφορᾶς ἐφόδια. 
^ QHEUCOS ΄ (S 2 , N τον ,^ € / 

4. Nvxvóg Ó ὁ Ἰωάννης ὡς οὐδεμίαν zegl τῇ πόλει Ῥωμαίων 
7 ^ , * NY , 3 , ^ 

ἑώρα φυλακήν, τὸν χαιρὸν ἁρττασάμενος ov μόνον τοὺς zeQl αὐτὸν 
Ay, UA AEN - ) , M cr - - 

óztA(vaGg ἀλλὰ καὶ τῶν ἀργοτέρων συχνοὺς ouo ταῖς γενεαῖς ἀνα- 
λαβὼν ἐχεὶ Tengo ἔφευγε. μέχρι μὲν ovv εἴχοσι σταδίων 
οἷόν τε ἦν συνεξαγαγεῖν γυναιχῶν xoi παιδίων ὄχλον ἀνθρώπῳ 
LU 7 τοῖς ὑττὲρ αἰχμαλωσίαξ: χαὶ τοῦ ζῆν φόβοις, zt6QaL- 

PAMLVRCLat Hegesippus IV 4 p. 229: 
1 δὲ LVR τὰ] τὰ À τί — 3 παραφυλάξαι] quod. enim unius noctis 

spatium praeter fugae consilium ceperit, praesertim cum id obseruare circum- 

sedentem nemo prohibeat Lat 2 δρασμοῦ spurium putat Destinon παρα- 
E eec 

στρατοπεδεύσαντα L! περιστρατευσαντα Ὁ 3 παραφυλάττειν (s. m. 1 L,s. m. 
2V)LV παραβῆναι despicere Lat 4 πατριῶν PM — 96v] νόμων ed. pr. 
πρέπει] decere Lat πρέπειν Dindorf τῷ] τὸ C χαριζομένωι, e. ex ov 
corr. V 1 αὐτοῦ PA!MVR éavzov LC δὲ] δ᾽ L yag (sic) i. ras. R. enzm Lat 
ἐγχαταλειφϑῆναι PA1LV? ne — solus destitueretur Lat - 9 δὲ VRO σώσαντοσ 
VRC τὸν om. Lt τὸν τῶν] τὸν (0 ex o corr. V) LV τῶν R τῷ τῶν 

(et ὀλέθρῳ) Dindorf ex cod. L. B. 10 Ἱεροσολύμων] P!LVRCLat ἱεροσολυμι- 
τῶν AM et ex corr. P σχέψει CO — 11 ὑποθέσεωσ L πορρωτέρω] «zo- 
τέρω 1, στρατοπεδεύσασ V 12 Κυδασοῖς] χυδαχοῖσ PAL? χυδαιοσοὶσ ut 
uid. 1,1 χυδοισσοῖσ MCLips χυδυσσοῖσ VR cydysan aut cydissam Lat; Καδασα 
uocatur supra II 459, Κύδισσα Ant. Iud. IX 235. δ᾽ L 18 διὰ] xai διὰ L 

14 ὀχυρωτάτην VR. τῆς] διτῆσ (δι deletum) C ἐφόδια] ἐφοδείαν R &golov 
(s.m. 2)V [18 ó$LVRC ὡς om. Dindorf ex cod. L. B. οὐδεμίαν] οὔτε 
μίαν PAM Ῥωμαίων S. P 16 ἑξωραχὼς Dindorf ex cod. L. B. ἄρπα- 
σάμενος] ἀσπασάμενοσ L! [8 σταδίων] σταδίων óc VRC [9 συνεξαγαγεῖν, 
εξ s. Ο γυναιχῶν — 0yAov] mulieres ac pueros (paruulos cod. Vat.) aliamque 
multitudinem Lat παιδίων] παίδων AM 20 φόβοις] φόβοισ οἱ συνεξελθϑόντεσ 
εἵποντο Ο φόβοις εἵποντο Cocceji; cf. Holwerda p. 185 περετέρω R et ut uid. V! 

20 
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τέρω δὲ τιροχότιτοντος ἀττελείσιοντο, xal δειναὶ τῶν ἐωμένων ἦσαν 
ὀλοφύρσεις" ὅσον γὰρ ἕχαστος τῶν οἰχείων ἐγίνετο ττορρωτέρω, 
τοσοῦτον ἐγγὺς ὑτεελάμβανεν εἶναι τῶν ττολεμίων, τιαρεῖναί τὲ ἤδη 
τοὺς αἰχμαλωτισομένους δοχοῦντες ἐτιτόηντο, «al τυρὸς τὸν ἀλλήλων 

ἐχ τοῦ δρόμου Wóqov ἐπεστρέφοντο χαϑάτιερ ἤδη τταρόντων οὺς 
ἔφευγον" ἀνοδίαις τ᾿ ἐνέτειχυτον οἱ ττολλοί, xai τιερὶ τὴν λεωφόρον 
1) τῶν φϑανόντων ἔρις συνέτριβεν τοὺς “τολλούς. οἰχτρὸς δὲ γυναι- 
χῶν χαὶ τταιἰδίων ὄλεθρος ἦν, καί τινες τερὸς ἀναχλήσεις ἀνδρῶν 
τε xal συγγενῶν ἐϑάρσησαν μετὰ κωχυτῶν ἱχετεύουσαι τιεριμένειν. 

ἀλλ᾽ ἐνίκα τὸ Ἰωάννου τταραχέλευσμα σώζειν ἑαυτοὺς ἐιμιβοῶντος 
xal χαταφεύγειν ἔνϑα xai περὶ τῶν αττολειττομένων ἀμυνοῦνται 
Ῥωμαίους ἂν ἁρτιαγῶσι. τὸ μὲν οὖν τῶν διαδιδρασχόντων χελῆϑος 
ὡς ἕκαστος ἰσχύος εἶχεν ἢ τάχους ἐσχέδαστο. 

5. Τίτος δὲ μεϑ' ἡμέραν imi τὰς συνθήχας πρὸς τὸ τεῖχος 
σταρῆν. ἀνοίγει δ᾽ αὐτῷ τὰς ττύλας ὃ δῆμος, xol μετὰ τῶν γενεῶν 
προελθόντες ἀνευφρήμουν ὡς εὐεργέτην καὶ φρουρᾶς ἐλευϑερώσαντα 
τὴν σπιόλιν" ἐδήλουν γὰρ ἅμα τὴν τοῦ Ἰωάννου φυγὴν καὶ maogexá- 
λουν φείσασϑαί ve αὐτῶν xol τταρελϑόντα τοὺς ὑττολειτιομένους 
τῶν νεωτεριζόντων χολάσαι. 0 δὲ τὰς τοῦ δήμου δεήσεις ἐν δευ- 

τέρῳ ϑέμενος μοῖραν Émeume τῶν ἱτεττέων Ἰωάννην διώξουσαν, oi 

PAMLVRC LatHegesippus IV 4 p. 229. 

ι ἀπελίποντο P τς; (eras. s) 1, ἐπελείποντο VR ἐωμένων) 

ἐσομένων C 2 αἱ ὀλοφύρσεισ 1, ἐγένετο 1, 3 ἐγγὺς] propiorem 
Lat ἔγγιον Herwerden παρῆναι P 4 ἐπτώηντο ex corr. € τὸν] τῶν 
LR ἀλλήλλων, À post » ex η corr. C 6 ἀνοδίαις — πολλοὶ] multique 
simul ruebant Lat ἀνωδίαισ Ὁ vc VRC λεοφόρον P 7 φϑανόντων, 
tov S. P πολλοὺς] πολεμίουσ Ὁ οἰχτρὸς] L'!Hudson miserabile Lat οἶχτοσ 
PAMVRC et ex corr. L 8 παιδίων] παίδων M νηπίων L infantium Lat 
9 συγγενῶν] VRC γυναιχῶν PAML propinquos Lat ἐϑάρρησαν L κωχυ- 

τῶν] γυναι) χῶνχυτῶν (γυναικῶν deletum) C ἱκετεύουσαι] ἱχετεῦσαι VRC 
cf. Holwerda p. 155 10 ἀλλὰ 1, παραχέλευμα PA! προχέλευσμα corr. 
ex προβούλευμα L ἐχβοῶντοσ P. inclamantis Lat [1 χαταφυγεῖν VR 

ἀπολειπομένων] ἀπειλουμένων C ἀμύνονται L!C 12 διαδράντων L qui 
f«gerant Lat 18 ἢ 7 A. ἢἢ τάχους] cito Lat, quem 7 τάχος legisse uideri 
adnotat Destinon — 18 παρὴν πρὸσ τὸ τεῖχοσ tr. C ἀνόγει V! δὲ VRO 
γενεῶν) -γενεῶν (eras. uid. «) P τέκνων χαὶ γυναικῶν L coniugibus Lat yo 
μετὰ γυναιχῶν 1. marg. AM 16 προελθόντες] Niese προσελϑόντεσ codd. 
adeuntes Lat ἀνευφήμουν] P et ex corr. A ἀνευφημουντεσ ΑἹ ἀνευφήμουν τε 
MLVRO ἐλευϑερώσαντα, Arv i. ras. V 11 ἐδήλου R τοῦ suppl. P 
φυγὴν ex φυγεῖν corr. A. 18 τε om. PAM αὐτῶν, Qv ex οὔ corr. A 
ἐπιλειπομένουσ PAMLVR — 19 τὰσ δεήσεισ τοῦ δήμου tr. PAMVRC 20 τι 
ϑέμενοσ L ἔπεμπε- A ἐπέπεμπεν L oi| οἱ δὲ L 
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τὸν uiv οὐ καταλαμβάνουσιν, ἔφϑη γὰρ eic Ιεροσόλυμα διαφυγών, 
τῶν δὲ συνατταράντων ἀτιοχτείνουσι μὲν εἰς ξξαχισχιλίους, γύναια 

δὲ xci σπταιδία τρισχιλίων ὀλίγον ἀ:τοδέοντα ττἐριελάσαντες ἀνήγαγον. 
110 ὃ δὲ Τίτος ἤχϑετο μὲν ἐττὶ τῷ μὴ τταραχρῆμα τιμωρήσασϑαι τὸν 

Ἰωάννην τῆς ἀπάτης, ἱκανὸν δὲ ἀστοχήσαντι τῷ ϑυμῷ παραμύϑιον 5 
ἔχων τὸ τυλῆϑος τῶν αἰχμαλώτων χαὶ τοὺς διεφϑαρμένους εἰσύξι 

117 τε ἀνευφημούμενος εἰς τὴν πόλιν, καὶ τοῖς στρατιώταις ολίγον τοῦ 
τείχους τταραστιάσαι χελεύσας νόμῳ χαταλήψεως ἀτιειλαῖς μᾶλλον 

118 ἢ κολάσει τοὺς ταράσσοντας τὴν στόλιν ἀνέστελλε" zoÀÀobg γὰρ ἂν 
χαὶ διὰ τὰ οἰχεῖα μίση καὶ διαφορὰς ἰδίας ἐνδείξασϑαι τοὺς ἀναι- 10 

τίους, εἰ διαχρίνοι τοὺς τιμωρίας ἀξίους" ἄμεινον δ᾽ εἶναι μετέω- 
ρον ἐν φόβῳ τὸν αἴτιον χαταλιτιεῖν ἢ τινα τῶν οὐκ ἀξίων αὐτῷ 

119 συναπολεῖν" τὸν uiv γὰρ ἴσως xai σωφρονῆσαι δέει κολάσεως τὴν 
ἐγεὶ τοῖς πταρῳχηχόσι συγγνώμην αἰδούμενον, ἀδιόρϑωτον δὲ τὴν 

120 ii τοῖς τταραναλωϑεῖσι τιμωρίαν εἶναι. φρουρᾷ μέντοι τὴν πόλιν 15 
ἠσφαλίσατο, δι᾿ ἧς τούς ve νεωτερίζοντας ἐφέξειν xal τοὺς εἰρη- 

γιχὰ φρονοῦντας ϑαρραλεωτέρους χαταλείψειν ἔμελλεν. Γαλιλαία 
μὲν οὖν οὕτως ἑάλω πᾶσα, πολλοῖς ἱδρῶσι τερογυμνάσασα Ῥωμαίους 

él τὰ Ἱεροσόλυμα. 
121 III. 1. Πρὸς δὲ τὴν εἴσοδον τοῦ Io&vvov ὃ z&g δῆμος ἐξεχέ- 20 

χυτο, χαὶ περὶ ἕκαστον τῶν συμπεφευγότων μυρίος ὅμιλος συνη- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 4 p. 230. Suidas s. ἐνδείκνυμι. 

2 ἀποχτένουσι PAMVR ἀποχτέννουσι Ὁ 8. παιδία ex παιδὲ - - corr. A 

ξξακισχιλίους] duo milia LatHeg ἀνήγαγον] ἀπήγαγον L! ἐπανῆγον C 
4 τῷ] τὸ ΡΥ͂Ο ὅ ἱχανὰ 5 6 ἔχειν Ο 8 παρασπάσαι κατασπάσαι L 

χαταλείψεωσ V Worm C 9 χκολάσει- - (eras. uid. σι) 1, χολάσσει V χολά- 
σεσι Ὁ πολλοὺς-- 10 ἀναιτίους habet Suidas γὰρ ἀν] γὰρ L'Suid δ᾽ ἂν 
VRC  10zalom.Suid μίσει P ἀνετίουσο͵ 11 διακρίνοιτο Ὁ δὲ VRC 
12 ἐν φόβω μετέωρον tr. Ὁ κχαταλειπεῖν PA τῶν ovx ἀξίων] οὐκ ἄξιον 

VR 13 PR E (sS. m. 2) R συναπελϑεῖν VO cum (eo) perdere Lat 

συνανελεῖν L. Dindorf χαὶ] x&v Bekker σωφρονίσαι 1, modestiorem 
futurum Lat, unde σωφρονήσειν Niese δέει — 14 αἰδούμενον] uel metu 
supplicii uel quod. erubesceret Lat δέει] φόβωι δέει L.— δέει χολάσεως] 
δίχα χολάσεως aut δέει χολάσεως ἢ Destinon 14 παρωχημένοισ Μ συγνώ- 
μην R δὲ τὴν] δ᾽ qv L! δὲ τοῖσ € 15 μέντοι] μὲν οὖν 1, δὲ V tamen 
Lat 16 ἠσφαλίσαντο P τε om. 7, γνεωτερίσαντασ L — 17 i. marg. “ € 

18 οὖν om. AMLVROC πο]: λλοῖσ Ρ προγυμνάσασα, προ 8. P postquam exercuit 

1,Δὲ 19 ἐπὶ] ἐπὶ δὲ LVRLat ἐπειδὴ δὲ C 20 δὲ om. LVRCLat ἐωανου € 
,À 

21 συμπεφευγόντων L'! μυρίοισ V! οὀμιλοσ (8. m. 2) αὶ συνηϑροισμένοσ ἶ 

MV?RO συνηϑρησμένοσ V! 
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ϑροισμένοι τὰς ἔξωϑεν συμφορὰς ἀγνετυυνϑάγνοντο. τῶν δὲ τὸ μὲν 
ἄσϑμα ϑερμὸν ἔτι χοτυτόμενον ἐδήλου τὴν ἀνάγχην, ἠλαζονεύοντο 
δὲ xav κακοῖς, οὐ πεφευγέναι Ῥωμαίους φάσκοντες, ἀλλ᾽ ἥχειν σολε-- 

μήσοντες αὐτοὺς ἐξ ἀσφαλοῦς" ἀλογίστων γὰρ εἶναι xal ἀχρήστων 
σπιαραβόλως σπιροχινδυνεύειν τιερὶ Γίσχαλα xci πολίχνας ἀσϑενεῖς, 

δέον τὰ 0zÀc χαὶ τὰς ἀχμὰς ταμιεύεσθαι τῇ μητροτιόλει xal συμ- 

φυλάσσειν. ἔνϑα δὴ παρεδήλουν τὴν ἅλωσιν τῶν Γισχάλων, xci 
τὴν λεγομένην εὐσχημόνως ὑποχώρησιν αὐτῶν οἱ «τολλοὶ δρασμὸν 
ἐνενόουν. ὡς μέντοι τὰ τιδρὶ τοὺς αἰχμαλωτισϑέντας ἠχούσϑη, 
σύγχυσις οὐ μετρία κατέσχε τὸν δῆμον, xol μεγάλα τῆς ἕξαυτῶν 
ἁλώσεως συνελογίζοντο τὰ τεχμήρια. ᾿Ιωάννης δ᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς χατα- 
ληφϑεῖσιν ἧττον ἠρυϑρία, τιξριιὼν δ᾽ ἑχάστους isi τὸν ττόλεμον 
ἐνῆγεν ταῖς ἐλτείσιν, τὰ μὲν Ρωμαίων ἀσϑενῆ χατασχευάζων, τὴν 
δ᾽ οἰχείαν δύναμιν ἐξαίρων, χαὶ χατειρωγευόμενος τῆς τῶν ατιεί- 
ρων ἀγγοίας, ὡς οὐδ᾽ ἂν πτερὰ λαβόντες ὑτιερβαῖέν στοτε Ῥωμαῖοι 

Ἱεροσολύμων τεῖχος οἱ zeol ταῖς Γαλιλαίων χώμαις xaxoma- 
ϑοῦντες χαὶ πρὸς τοῖς ἔχεῖ τείχεσι χατατρίψαντες τὰς μηχανάς. 

2. Τούτοις τὸ πολὺ τῶν νέων προσδιεφϑείρετο χαὶ “πρὸς [μὲν] 
τὸν πόλεμον ἤρτο, τῶν δὲ σωφρονούντων χαὶ γηραιῶν οὐχ ἣν ὕστις 
οὐ τὰ μέλλοντα προορώμενος ὡς ἤδη τῆς ττόλεως οἰχομένης ἐτιένϑει. 
ó μὲν οὖν δῆμος ἦν ἐν τοιαύτῃ συγχύσει, προδιέστη δὲ τὸ χατὰ 
τὴν χώραν τλῆϑος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις στάσεως. ὃ μὲν γὰρ Τίτος 
ἀπὸ Γισχάλων εἰς Καισάρειαν, Οὐεσπασιανὸς δὲ ἀπὸ Καισαρείας 
εἰς Ἰάμνειαν xai “ζωτον ἀφιχόμενος τιαρίσταταί ve αὐτὰς χαὶ 

PAMLVRCLatHegesippus IV 6 p. 231. ExcPeiresc. 

1 ἀνεπυνϑάνετο MVRC 48 xal ἐν VRC - vovo ῥδωμαίουσ LC ηχειν] 
tixew Ο πολεμήσοντασ L! 5 χινδυνεύειν L 6 ἀχμὰς] αἰχμὰσ VRC 

» uigorem Lat συνφυλάσσειν PA 7 ἔνϑα δὴ — 9 ἐνενόουν] significando 
tamen excidium giscalorum etiain quam dicebant honestam discessionem suam 
ut primi fugam esse intellegerent prodiderunt Lat; ante Zv9« aliquid excidisse 

putat Destinon ὁὴ] δὴ xol M παρεδήλου L — 8 εὐσχημόνως! εὐσχήμονον 
corr. ex εὐσχημόνων R 9 τοὺς] cgo V! 10 σύχυσισ L σύγχησισ C 
αὐτῶν AM!VR αὑτῶν ex corr. M 11 ἐλογίζοντο L τὰ om. L 
à] δὲ V?RC μὲν V! καταλειφϑεῖσιν AlL'Lat 12 ἧτον A! περιιὼν] 
παριῶὼνΡ — óbLVRC'/ 18 ἐνῆγε] ἡγεῖ! 14 δὲ LVRC τῆς] voto € 
18 πολὺ] πολὺ μὲν ex corr. A fort. recte προσδιεφϑείρετο)] διεφϑεί- 
ρετο L μὲν] expunxit A seclusit Bekker x«l — 19 ἦρτο om. Lat 
19 σωφρόνων L 21 συγχήσει V!C προδιέστη] προέστη Exc, quae hinc inci- 
piunt 22 τῆς] τοῖσ C ὁ — 3642 προσχεχωρηχότων om. Exc 23 δ᾽ Μ 

sida , »! U »* Ἢ SN 2 - 24 ἰαμνιαν ((άμνιαν 1) ALC. ἐάμν iav, ic ex ἃ corr, s. mJ. 2 V αὐτὰς] αὐταῖσ 
PAMLVR íramque Lat 
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qoovootc ἐγκαταστήσας ὑτιέστρεψε ττολὺ τελῆϑος ἐτταγόμενος τῶν ἐτεὶ 
δεξιᾷ προσχεχωρηχότων. ἐχινεῖτο δ᾽ ἐν ἑχάστῃ πόλει ταραχὴ καὶ 
πόλεμος ἐμφύλιος, ὅσον τὲ ἀπτὸ Ῥωμαίων ἀνέτενεον εἰς ἀλλήλους 
τὰς χεῖρας ἐπέστρεφον. ἣν δὲ τῶν ἐρώντων τοῦ τιολέμου zog τοὺς 
ἐπιϑυμοῦντας εἰρήνης ἔρις χαλδητή. xol στιρῶτον μὲν ἐν οἰχίαις 
ἥτυτετο τῶν ὁμονοούντων ττάλαι τὸ φιλόνεικον, ἔτεξιτα ἀφηνιάζοντες 
ἀλλήλων οἱ φίλτατοι [λαοὶ] χαὶ συνιὼν ἕχαστος πρὸς τοὺς τὰ αὐτὰ 
προαιρουμένους ἤδη χατὰ σιλῆϑος ἀντετάσσοντο. xol στάσις μὲν 
ἣν “ταγταχοῦ, τὸ νεωτερίζον δὲ xoi τῶν onov ἐπιϑυμοῦν ἐτεεχράτει 
γεότητι xai τολμῃ γηραιῶν xol σωφρόνων. ἐτράτιοντο δὲ τιρῶτον 10 
μὲν εἰς ἁρπαγὰς ἕχαστοι τῶν ἐπιιχωρίων, ἔπεδιτα συντασσόμενοι 
χατὰ λόχους ἐπὶ λῃστείαν τῶν χατὰ τὴν χώραν, ὡς ὠμότητος καὶ 
σπεαρανομίας ἕνεχεν αὐτοῖς μηδὲν Ῥωμαίων τοὺς ὁμοφύλους διαφέ- 
oet xal ττολὺ τοῖς ττορϑουμένοις χουφοτέραν δοχεῖν τὴν vz0 Ῥω- 
μαίοις ἅλωσιν. 1ὅ 

ὧι 

9. Οἱ φρουροὶ δὲ τῶν πιόλεων τὰ μὲν ὄκνῳ τοῦ χαχοτιαϑεῖν, 
τὰ δὲ μίσει τοῦ ἔϑνους οὐδὲν ἢ μιχρὰ πιροσήμυνον τοῖς καχουμένοις, 
μέχρι χόρῳ τῶν χατὰ τὴν χώραν ἁρπαγῶν ἀϑροισϑέντες οἱ τῶν 

σεανταχοῦ συνταγμάτων ἀρχιλῃσταὶ xol γενόμεγοι ττονηρίας στῖφος 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα παρεισφϑείρονται, τιόλιν ἀστρατήγητον καὶ 20 
χατρίῳ μὲν ἔϑει zy ἀτταρατηρήτως δεχομένην τὸ ὁμόφυλον, τότε 
δ᾽ οἰομένων ἁτιάντων τοὺς ἐπιιχεομένους ττάντας oz εὐνοίας ἤχειν 
συμμάχους. 0 δὴ καὶ δίχα τῆς στάσεως ὕστερον ἐβάτιτισεν τὴν 

PAMLVRCLat Hegesippus IV 6 p. 231 Exc Peiresc. 

1ém]ivP 2 ἐχινείτω ῬΡ δ᾽ δὲ ΡΥΕΟ yàg Exc ἑχαάστη, ἡ ex ὦ corr. A. 
3 ἐμφύλιοσ, , uid. eras. V ὅσον] PAMLLat ὅσοι VRCExc ἀπὸ] ὑπὸ M 
4 ἐρώντων] ἐπιϑυμούντων LExc τοῦ om. LExc πολέμου -, eras. σ L 
πολέμουσ Exc 5 εἰρήνην (v finale i. ras. m. 3 V)VExc ἔν om. L! 
οἰχείαισ L'Exc 6 ἥπτετο, ero 1. ras. A τῶν μὴ óuovoovvcov V 
ἀφηνιάζοντες!] ἀφανίζοντεσ € " λαοὶ expunxit A αὐτὰ] αὐτὰ φρο- 
γούντασ χαὶ Exc 8 πλῆϑος] τὸ πλῆϑοσ, τὸ expunctum A ἤδη] aperte 
iam Lat ἀντετάσσοντο, anterius σ ex o corr. uid. 1, ἀνετάσσοντο Exc 
9 τὸ! vo» V! γεωτερίζων Exc ἐπιϑυμοῦν] ἐπεϑύμουν VR! ἐπε- 
ϑύμει C ἐπεχράτει τε (τε ex τῆ corr. m. 2 R) VRCLips 10 νεώτητι P 
11 ἕχαστοσ C συνταξάμενοι LExc 12 ληστείασ LExc χώρα» ] 
χώραν ἔξήεσαν M 13 μηδὲν αὐτοῖσ tr. LVRCExc 14 πορϑουμένοις] 
ὁμοφύλοισ P ῥδωμαίουσ VO ῥωμαίων LExc fort. recte 16 χακοπαϑεῖ»]) 
παϑεῖν P i. marg. τα € 11 χαχουμένοισ, κα ex καὶ corr. uid. C 
20 εἰς τὰ] εἰσ τε LExc προσφϑείρονται Exc 21 δεχομένησ ἢ 
τότε] (unc praecipue Lat 22 δὲ AVRCExc ἁπάντων 85. P ἐπεισ- 
χεομένουσ MC ἐπι-:χεομένουσ, eras. o V εἴκειν C 23 0] LLatExc ot 
PAMVRC ἐβάπτισαν PAMVRC 
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σεόλιν" σιλήϑει γὰρ ἀχρήστῳ xal ἀργῷ προεξαναλώϑη và τοῖς μαχί- 
μοις διαρχεῖν δυνάμενα, χαὶ πρὸς τῷ πολέμῳ στάσιν T€ ἑαυτοῖς 

xci λιμὸν ἐττικατεσχεύασαν. 
4. “Ἄλλοι τε ἀττὸ τῆς χώρας λῃσταὶ τταρελϑόντες εἰς τὴν σεόλιν 

χαὶ τοὺς ἔνδον τιροσλαβόντες χαλεχιωτέρους οὐδὲν ἔτι τῶν δεινῶν 

σεαρίεσαν" οἵ γε οὐ μόνον ἁρτιαγαῖς χαὶ λωτιοδυσίαις τὴν τόλμαν 

ἐμέτρουν, ἀλλὰ xal μέχρι φόνων ἐχώρουν, οὐ νυχτὸς ἢ λαϑραίως 

ἢ) ἐπεὶ τοὺς τυχόντας, ἀλλὰ φανερῶς xol μεϑ᾽ ἡμέραν xci τῶν ἐπι- 

σημοτάτων χαταρχόμενοι. τιρῶτον μὲν γὰρ .“““ντίσταν, ἀνδρα τοῦ βασι- 
λικοῦ γένους xal τῶν χατὰ τὴν τεόλιν δυνατωτάτων, ὡς καὶ τοὺς δημο- 

σίους ϑησαυροὺς τιετιστεῦσϑαι, συλλαβόντες cigEav' émi τούτῳ 
“Ζηουίαν τινὰ τῶν ἐπισήμων χαὶ Συφὰν υἱὸν Aocyévov, βασιλιχὸν δ᾽ 
ἣν xal τούτων τὸ γένος, πρὸς δὲ τοὺς xor τὴν χώραν προύχειν 

δοχοῦντας. δεινὴ δὲ κατατίληξις εἶχε τὸν δῆμον, xci χαϑάτιερ χατει- 
λημμένης τῆς ττόλεως πολέμῳ τὴν χαϑ᾽ αὑτὸν ἕκαστος σωτηρίαν ἠγάτστα. 

5. Τοῖς δ᾽ οὐχ ἀπέχρη τὰ δεσμὰ τῶν συνειλημμένων, οὐδὲ 
ἀσφαλὲς ᾧοντο τὸ μέχρι “τολλοῦ δυνατοὺς ἄνδρας οὕτω φυλάσσειν" 
ἱχανοὺς μὲν γὰρ εἶναι xai τοὺς οἴχους αὐτῶν τερὸς ἄμυναν ovx OÀt- 

γάνδρους ὄντας, οὐ μὴν ἀλλὰ xoi τὸν δῆμον ἐπταναστήσεσϑαι τάχα 
χινηϑέντα zcpóc τὴν πταρανομίαν. δόξαν οὖν ἀναιρεῖν αὐτοὺς Τωάν- 
γην τινὰ ττέμπτουσιν τὸν ἐξ αὐτῶν εἰς φόνους προχειρότατον" 4oo- 
χάδος οὗτος ἐχαλεῖτο “ταῖς χατὰ τὴν ἐτειχώριον γλῶσσαν" ᾧ δέκα 

PAMLVRhOLatHegesippus IV 6 p. 231 Exc Peiresc. 

1 προεξαναλώϑη, 92 s. m. 2 L προεξανηλώϑη MVRC 2 στάσι»] σπάνιν 
Destinon ξαυτοῖς] PLExc αὐτοῖσ AMVRO Ais Lat 3 λοιμὸν Desti- 
non χατεσχεύασαν LExc 5 οὐδὲν ἔτη οὐδέν τι MVRO fort. recte nullum 
Lat 6 παρήεσαν, ἡ i. ras. m. 2 L παρείασαν MVRC οὐ μόνον] οὐχ Desti- 
non τόλμαν] πόλιν O 1 ἀνεμέτρουν C 8 4] οὐδ᾽ V οὐδὲ R ἐπισημωτά- 
των ΡΟ' 9 βασιλικοῦ] LExc βασιλείου PAMVRC 10 δυνατωτάτων] PALCExc 

δυνατώτατον MVRLat 11 πεπιστεῦϑαι L'V!C et ex corr. A εἶρξαν P 
12 “ηουίαν] ληουβίαν P. AyoviBiav A. ληβίαν LExc λευΐαν C leuiam LatHeg 
Συφὰν] P συφᾶν ALExc σωφᾶν M σώφαν VR σοφᾶν CO foam cod. Vat. foriam 
cod. Berol. Lat foras (nom.) Heg υἱὸν — 13 γένος] om. Exc filium rageti et 
ipsum ragetum regalis similiter utrumque familiae Lat ᾿Αρεγέτου] ῥεγέτου 1, 
δαγώλου M ῥεγώλου VR ῥαγουήλου O βασιλικὸν] τοῦ βασιλικοῦ P 
δὲ VRC 16 δὲ LVRCExc ἀπέχρη] ἀπέχρησεν 1, ἀπέχρησε Exc ἀπέχρι C 
οὐδ᾽ LExc 11 ἀσφαλῶσ L'Exc τὸ om. ALVRCExc [18 χαὲ om. L'!Exc 
αὐτῶν] τῶν L!Exc 19 ἐπαναστήσασϑαι PA! 21] τινὰ om. Exe πέμπουσιν 
τὸν ἐξ αὐτῶν] AMLVLips πέμπουσιν τῶν ἐξ αὐτῶν P τῶν ἐξ αὐτῶν πέμπου- 
σιν C πέμπουσι σὺν τοῖσ ἀμφ᾽ αὐτὸν (σὺν --- αὐτὸν 1. ras. m. 2) R. πέμπουσιν 
Exc φόνον C προχειρώτατον A — δορκάδος - 22 γλῶσσαν om. Exc 
22 οὗτος iterauit O! ᾧὁ δέχα!] cuóéxa, litt. ὧι δέ i. ras. pressius scriptae m. ? 
V ὦ δὲ xai Β!! ὦ δὲ ex corr. R et ut uid. Lips. m. 1 
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συνελθόντες εἰς τὴν εἱρχτὴν ξιφήρεις ἀτεοσφάττουσιν τοὺς συνξιλημ- 

μένους. “ταραγομήματι δ᾽ ἐν τηλιχούτῳ μεγάλως ἀτιεψεύδοντο xal 
στροφάσεις [ἀνέτιλαττον)] διαλεχϑῆναι γὰρ αὐτοὺς Ῥωμαίοις πιερὶ 
σαραδόσεως τῶν Ἱεροσολύμων, xal τεροδότας ἀνῃρηχέναι τῆς κοινῆς 

ἐλευϑερίας ἔφασχον, χαϑόλου v' ἐπηλαζονεύοντο τοῖς τολμήμασιν 
ὡς εὐεργέται xol σωτῆρες τῆς πόλεως γεγενημένοι. 

Συνέβη δὲ εἰς τοσοῦτον τὸν μὲν δῆμον ταπιξιγότητος xol 
δέους, ἐχείνους δὲ ἀττονοίας πιροελϑεῖν, ὡς ἐτε αὐτοῖς εἶναι xal τὰς 

χειροτονίας τῶν ἀρχιερέων. ἄχυρα γοῦν τὰ γένη ποιήσαντες, ἐξ ὧν 
χατὰ διαδοχὰς οἱ ἀρχιερεῖς ἀτιεδείχγυντο, χαϑίστασαν ἀσήμους καὶ 
ἀγενεῖς, ἵν ἔχοιεν συνεργοὺς τῶν ἀσεβημάτων" τοῖς γὰρ παρ᾽ ἀξίαν 
ἐπειτυχοῦσι τῆς ἀνωτάτω τιμῆς ὑπαχούειν ἣν ἀνάγκη τοῖς τεαρα- 
σχοῦσι. συνέχρουον δὲ xai τοὺς ἐν τέλει τεοιχίλαις ἐπιινοίαις καὶ 

Aoyomotíate, χαιρὸν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς τιρὸς ἀλλήλους τῶν χωλυόντων 
φιλονειχίαις ποιούμενοι, μέχρι τῶν εἰς ἀνϑρώτποους ὑτιερεμτελησϑέντες 

ἀδιχημάτων ἐπὶ τὸ ϑεῖον μετήνεγχαν τὴν ὕβριν χαὶ μεμιασμένοις 
τοῖς ποσὶ τταρήεσαν εἰς τὸ ἅγιον. 

7. Ἐπανισταμένου 16 αὐτοῖς ἤδη τοῦ τελήϑους, ἐνῆγε γὰρ ὃ 
γεραίτατος τιῦν ἀρχιερέων ᾿ἥνανος, ἀνὴρ σωφρονέστατος καὶ τάχα 

ἂν διασώσας τὴν πόλιν, εἰ τὰς τῶν ἐπειβούλων χεῖρας ἐξέφυγεν, ol 

δὲ τὸν νεὼν τοῦ ϑεοῦ φρούριον αὑτοῖς xal τῶν t0 τοῦ δήμου 
ταραχῶν ποιοῖνται χαταφυγήν, χαὶ τυραννεῖον ἦν αὐτοῖς τὸ ἅγιον. 

PAMLVRCLatHegesippus IV 6 p. 231 Exc. Peiresc. 

1 συνελϑόντεσ, v ante τ deletum 1. εἰρχτὴν P τοὺς συνειλημμένους] 
yo τοὺσ εἰργμένουσ παρανομημαᾶτι δ᾽ ἐν (δὲ ἐπι A) τηλικούτω μεγάλην ἀπε- 
ψεύδοντο πρόφασιν" διαλεχϑῆναι γὰρ ἷ. marg. PA συνειλημμένους] εἱργμένουσ 
LCExec et i. marg. M quos comprehenderant Lat 1 παρανομήματι — 3 ἀνέ- 
nator] fingebant autem. huius immanissimi sceleris causam Lat δ᾽ δὲ VR 

ἐν] ἐπὶ C μεγάλως] μεγάλην VC et i. marg. M, om. Lat xci om. VC 

ἐπεψεύδοντο L. Dindorf 3 προφάσεις] πρόφασιν L'VROExcLat et i. marg. M 
avénAattov| om. L'VRCExc Lat ἀνεπλάττοντο i. marg. suppl. m. 21, 4 προ- 
δόντασ ἀνευρηκέναι Exc ὃ xa9020v τ᾽ (τε LExc)] LCExcLat χατ᾽ ὀλίγον δὲ 

(δ᾽ P) PAMVR yo χαϑόλου i. marg. M prorsus Lat ἐπηλαζονεύοντο] ἐπιλά- 
λαζον ἃ ἐπαλαζοντο O yo χαϑόλου (xaxa9020v ΑἹ δὲ ἐπηλαζονεύοντο (ἐπιλ — A) 
τοῖσ τολμήμασιν ἱ. marg. PA μὲν vov tr. VRO. 8 δὲ] δ᾽ 1, δὶ Exc. προελ- 
ϑεῖν] ἐλϑεῖν V — 9 ἀρχιερέων finiunt χε ἄχυραν ΞΖ ov] οὔ P ὧν ex ὃν 
corr A 10 χατὰ] τὰσ PA 11 ἀγεννεῖσ Lt! ἵνα R 14 καιρὸν, xat 
i. ras. minore A 15 φιλονεικίαισ, εἰ 1. ras. m. 2 V 16 μεμιαμμένοισ 

VRC 17 τοῖς om. C ποσὶν L! ποσὶ, o ex go corr. V παρίεσαν A 

18 i. marg. ιβ΄ C πλῆϑοσ € 19 γεραίτεροσ PAM γεραιότατοσ L 
σωφρονέστατοσ ἀνὴρ tr. L 20 ἂν om. L εἰ] εἰσ A! ἐξέφυγε: 
χεῖρασ tr. L ἐξέφυγε C oi] ó A! 21 αὐτοῖσ PAMLVC sibi Lat 
22 χαταφυγὴν] xoi καταφυγὴν LA! xal καταφυγὴ (5 i. ras. V) ΕΟ 
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σιαρεχίρνατο δὲ τοῖς δεινοῖς εἰρωνεία, τὸ τῶν ἐνεργουμένων ἀλγει- 

vóréQov' ἀπιοπειρώμενοι γὰρ τῆς τοῦ δήμου χκατατιλήξεως χαὶ τὴν 
αὑτῶν δοχιμάζοντες ἰσχὺν χληρωτοὺς ἐτιεχείρησαν τιοιεῖν τοὺς ἀρχιε- 

θεῖς οὔσης, ὡς ἔφαμεν, xarà γένος αὐτῶν τῆς διαδοχῆς. ἣν δὲ 
noóoynue μὲν τῆς ἐπιβουλῆς ἔϑος ἀρχαῖον, ἐπειδὴ χαὶ “τάλαι χλη- 

ρωτὴν ἔφασαν εἶναι τὴν ἀρχιερωσύνην, τὸ δὲ ἀληϑὲς τοῦ βεβαιο- 
τέρου |vóuov] χατάλυσις xal τέχνη πιρὸς δυναστείαν τὰς ἀρχὰς δι᾿ 
αὑτῶν χαϑισταμένοις. 

8. Καὶ δὴ μεταπεμψάμενοι μίαν τῶν ἀρχιερατιχῶν φυλήν, 
Ἐνιάχιν χαλεῖται, διεχλήρουν ἀρχιερέα, λαγχάνει δ᾽ ἀπὸ τύχης ὃ 

μάλιστα διαδείξας αὐτῶν τὴν “ταρανομίαν, Φαννί τις ὄνομα, υἱὸς 

Σαμουήλου κώμης ᾿φϑίας, ἀνὴρ οὐ μόνον οὐχ ἐξ ἀρχιερέων, ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ ἐπιστάμενος σαφῶς ví ποτ᾽ ἣν ἀρχιερωσίνη δι᾿ ἀγροιχίαν. 
ἀπὸ γοῦν τῆς χώρας αὐτὸν ἄχοντα σύραντες ὥσπερ ἐπὶ σχηνῆς 
ἀλλοτρίῳ χατεχύσμουν τιροσωτιξίῳ τήν τ΄ ἐσθῆτα περιτιϑέντες τὴν 
ἱερὰν καὶ τὸ τί δεῖ ποιεῖν ἐπὶ χαιροῦ διδάσχοντες. χλεύη δ᾽ ἣν 
ἐχείνοις xal τεαιδιὰ τὸ τηλιχοῦτον ἀσέβημα, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἱερεῦσιν 

ἐσειϑεωμένοις τεύρρωϑεν σπιαιζόμενον τὸν νόμον δαχρίειν ἐπήει xol 
κατέστεγον τὴν τιῦν ἱερῶν τιμῶν κατάλυσιν. 

9. Ταύτην τὴν τόλμαν αὐτῶν οὐχ ἤνεγχεν ὃ δῆμος, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

1 παρεχιρνᾶτο PAML? παρεχρίνατο 1.1} εἰρωνία P τὸ om. Ο &veveg- 
γουμένων Ὁ ἀλγεινότερον, οἷ. ras. 2 litt. V 2. αὐτῶν PAMVR ἑαυτῶν L 
ὅ πρόσσχημα ἃ — uivom.M ἐπιβολῆς Νίεβ 0 εἶναι οπι.1, ἀρχιεροσύνην 
A!V|(R. δ᾽ 1, 7 νόμου om. L! δι᾽ αὑτῶν τὰσ ἀρχὰσ ἰγ.1,) 8. αὐτῶν AVR 

ἣν 
9 ἀρχιερατικῶν] ἱερατικῶν VR. sacratarum Lat φυλῶν L QA (αχὴν 

expunctum) 10 ἐγεάχεν, ἐν i. ras. 3 litt. A ἐνεαχεὶμ MVR ἐνιαχεῖν 1, ἐνιακὶν € 

eniachin Lat eniachim (accus.) Heg 7; Τακχὲμ uel Ἰακεὶμ Lowthius ᾿Βλεακεὶμ Re- 
landus διεκλήρου R δὲ VR 11 διαδείξας] διαδεξόμενοσ VR εὕρηται 
καὶ διαδεξόμενοσ i. marg. M Φαννί τις] φαννίτησ MV et ex corr. A φάνι 
τισ L φαννίασ τίσ C fani cuidam ut uid. Lat phanis quidam Heg Φάνασος 
uel Φηήνασος uocatur Ant. Iud. XX 227 Φινεὲς Nicephorus p. 112 

óvoue || vtóc (ὄνομα i. ras. m. 2, vtóc suppl. m. 2) L 12 σαμουήλου, ἀμοῦυ 
i. ras.V ᾿Αφϑίας] φϑάσ 1, ἀφϑασ RO ἀφϑᾶσΎΥ (ex uico) aphathas Lat 
οὐ μόνον, litt. ocuov ex corr. M οὐχ, ov ex o corr. M — ovx ἐξ ἀρχιε- 

e 

ρέων] ἐνάξιοσ ἀρχιερεὺσ C 18 οὐδὲ VR ποτε VRC 18 ἀλλοτρίασ 
(8. m. 2 V προσωπεῖον C τῇ τε ΝΙὟΒΟ ydo L! περιϑέντεσ 1, 
10 τὸ τί δ1, δεῖ, ei. ras. maiore m. 2 ὁ δὲ VR que Lat 11 δ δὲ VR 

quidem Lat ἱερεῦσισι, σι expunctum C 18 ἐπιϑεομένοισ € πεζό- 

μενον ἃ et ut uid V! 19 τιμῶν] τιμὴν € τιμῶν (s. m.2)V 20 τόλμην R 
ὥσπερ! ὧσ AMLVRC 
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ἐγεὶ τυραννίδος χατάλυσιν ὥρμηντο savrec* xal γὰρ oi προύχειν 
αὐτῶν δοχοῦντες, Γωρίων τὸ υἱὸς Ἰωσήπου χαὶ ὃ Γαμαλιήλου 
Συμεών, :ταρεχρότουν ἔν ve ταῖς ἐχχλησίαις ἀϑρόους xal κατ᾽ ἰδίαν 

zéQttóvveg ἕχαστον ἤδη ποτὲ τίσασϑαι τοὺς λυμεῶνας τῆς ἐλευϑε- 
ρίας xal χαϑᾶραι τῶν μιαιφόνων τὸ ἅγιον. οἵ τε δοχιμώτατοι τῶν 
ἀρχιερέων, Γαμάλα μὲν υἱὸς Ἰησοῦς ᾿νάνου δὲ ἄνανος, πολλὰ τὸν 
δῆμον εἰς νωϑείαν χατογειδίζοντες ἐν ταῖς συνόδοις ἐττήγειρον τοῖς 
ζηλωταῖς" τοῦτο γὰρ αὑτοὺς ἐκάλεσαν ὡς im ἀγαϑοῖς ἐτπιτηδεύ- 

μασιν ἀλλ᾽ οὐχὶ ζηλώσαντες τὰ χάχιστα τῶν ἔργων [xoi] ὕπερ- 
βαλλόμενοι. 

10. Καὶ δὴ συνελθόντος τοῦ πελήϑους εἰς ἐχχλησίαν xol zav- 

των ἀγαναχτούντων μὲν ἐπὶ τῇ καταλήψει τῶν ἁγίων ταῖς τε 
ἀρτταγαῖς καὶ τοῖς zteqovevuévotg, οἴτεω δὲ ττρὸς τὴν ἄμυναν ὡρμη- 
μένων τῷ δυσεπιχειρήτους, ὕττερ ἦν, τοὺς ζηλωτὰς ὑτεολαμβάνειν, 
χαταστὰς ἐν μέσοις ὃ ̓ “Ἵνανος xal ττηολλάκις εἰς τὸν ναὸν ἀτειδὼν 
ἐμπλήσας τε τοὺς ὀφϑαλμοὺς δαχρύων ..ἡἦ καλόν γε, εἶπεν, ἣν ἐμοὶ 
τεϑνάναι τιρὶν ἐπειδεῖν τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ τοσούτοις ἄγεσι κατα- 

γέμοντα xal τὰς ἀβάτους xol ἁγίας χώρας ποσὶ μιαιφόνων στεγο- 
χωρουμένας. ἀλλὰ ττιεριχείμενος τὴν ἀρχιερατιχὴν ἐσθῆτα xol τὸ 
τιμιώτατον χαλούμενος τῶν σεβασμίων ὀνομάτων, ζῶ χαὶ φιλοψυχῶ, 
μηδ᾽ ὑττὲρ τοὐμοῦ γήρως ὑττομένων εὐχλεὴ ϑάνατον q εἰ δεῖ μὴ 

PAMLVRCLat. 

2 δοχοῦντεσ αὐτῶν tr. VRC γορρίων L γώριών, ὧν ex ov corr. C 
gorgion Lat — iosippi Lat Ταμαλιήλου] MVRCLat γαμαήλου PAL συμεὼν ὃ 
γαμαήλου tr. L ὃ παρεχροτοῦντο L τε om. VRC xci om. C 

4 περιιόντες) παριόντεσ P ὅ χαϑῆραι AV χαϑήραι R 6 γάμαλα PA ---ya- 
μάλα (eras. xci) 1, γαμαλὰ V γαμαλὰ MRO ἰησοῦ VR iesu Lat 
7 νωϑίαν PL' νοϑίαν V'R ἐπηήγειραν ΕΟ 8 αὐτοὺσ PA éav- 
τοὺσ L ἐχάλεσαν] ἐκέλευσαν C ὡς --- 9 ὑπερβαλλόμενοι] uti bonarum 
professionum aemuli ac non qui pessimam facinorum immanitatem superassent 
Lat 9 ἀλλ᾽ οὐχὶ] LLat ἄλλουσ PAMVRC, quod mauult Destinon ζηλώ- 
σαντασ Ὁ χάχιστα τῶν] κάκιστ᾽ αὐτοὶ τῶν Destinon x«i om. PALat 

ὑπερβαλόμενοι LR ὑπερβαλομένουσ O 1ἱ εἰσ ἐκ] εἰσ ἐκκλησίαν C 12 χατα- 
λείψει LV! 13 φονευομένοισ 1, οὔπω δὲ] οὐδέπω 1,1 οὐδέπω δὲ L? 
14 τῷ] τὸ PV! δυσεπιχειρίτουσ À δυσεπιχωρήτουσ L περ] ὥσπερ Μ 

19 κατα -στὰσ À xal στὰσ C ó om. VRC ναὸν] legem Lat 16 τε 

om. L! ἢ — 17 cs9vavai] magis ait, mihi mori satis est Lat 5] ἢ sic P 
53 v χαλὸν] μᾶλλον LiLat ys] γ᾽ 1, ἣν om. L 17 τεϑναναι 
τεϑνάναι βέλτιον 1,1} et fort. Lat τοιούτοισ V &yeoi] doloribus (h. e. 
ἄχεσι) Lat 18 μιαιφόνων, u ex v corr. 75 19 ἀρχιερατιχὴν] ἱερὰν V 
20 χαλούμενον PAMLR ferens Lat 21 μηδ᾽ Destinon μήϑ᾽ PAML μηκέτι 
VRC aec — quidem Lat τοὐμοῦ] τοῦ ἐμοῦ R? γήρουσ O εἰ δεῖ μὴ] εἰ 
δὴ μὴ 1, εἰ δὲ δὴ MVRC igitur Lat ἤδη δὴ Destinon 
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μόνος εἰμὶ xai χαϑάττερ ἐν ἐρημίᾳ τὴν ἐμαυτοῦ ιτψγυχὴν ἐπιδώσω 
μόνην ὑττὲρ τοὺ ϑεοῦ. τί γὰρ xal δεῖ ζῆν ἐν δήμῳ συμφορῶν avat- 
σθϑητοῦντι xal σταρ᾽ οἷς ἀπόλωλεν » τῶν ἐν χερσὶ παϑῶν ἀντί- 
ληψις; ἁἀρηταζόμενοι γοῦν ἀνέχεσϑε χαὶ τυτιτόμενοι σιωτεᾶτε, xal 
τοῖς φονευομένοις οὐδ᾽ ἐπιστένει τις ἀναφανδόν. ὦ τῆς πιχρᾶς 

τυραννίδος. τί [δὲ] μέμφομαι τοὺς τυράννους; μὴ γὰρ οὐχ ἐτρά- 
φησαν ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ τῆς ὑμετέρας ἀνεξιχαχίας; μὴ γὰρ οὐχ ὑμεῖς 
περιιδόντες τοὺς τερώτους συνισταμένους, ἔτι δ᾽ ἦσαν ὀλίγοι, τελείους 

ἐποιήσατε τῇ σιωττῇ καὶ χαϑοττλιζομένων ἠρεμοῦντες χαϑ᾽ ἑαυτῶν 
ἐχιεστρέψατε τὰ ὅτελα, δέον τὰς πιρώτας αὐτῶν ἐτπιιχότιτειν δρμάς, 
ὅτε λοιδορίαις χαϑήπτοντο τῶν συγγενῶν, ὑμεῖς δὲ ἀμελήσαντες 
ἐφ᾽ ἁρτταγὰς παρωξύνατε τοὺς ἀλιτηρίους, xal πτορϑουμένων οἴχων 
λόγος ἣν οὐδείς" τοιγαροῦν αὐτοὺς ἥρπαζον τοὺς δεσπότας, xci 

συρομένοις διὰ μέσης τῆς σπτόλεως οὐδεὶς ἐττήμυνεν. οἱ δὲ καὶ δεσ- 

μοῖς ἠκίσαντο τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν προδοϑέντας, ἐῶ λέγειν πόσους zal 
ΞΡ προς ἀλλ᾽ ἀκαταιτιάτοις ἀκρίτοις οὐδεὶς ἐβοήϑησε τοῖς δεδε- 

μένοις. ἀχόλουϑον ἣν ἐπιδεῖν τοὺς αὐτοὺς φονευομένους. ἐτιείδομεν 

χαὶ τοῦτο χαϑάπερ ἐξ ἀγέλης ζῴων ἀλόγων éÀxouévov τοῦ χρατι- 

στεύοντος ἀεὶ ϑύματος, οὐδὲ φωνήν τις ἀφῆχεν οὐχ ὅπως ἐχίνησε 
τὴν δεξιάν. φέρετε δὴ [τοίνυν], φέρετε zavovueva βλέποντες τὰ 
ἅγια xai πάντας ὑποϑέντες αὐτοὶ τοῖς ἀνοσίοις τοὺς τῶν τολμη- 
μάτων βαϑμοὺς μὴ βαρύνεσϑε τὴν ὑτιεροχήν" xoi yàg vOv πάντως 

PAMLVRC Lat. 

1 εἰμὶ] ibo Lat εἶμι Destinon 4 yovv] οὖν PAM 5 οὐδὲ VRC 

ἐπισταίνει L 6 δὲ om. PL'CLat 7 ἡμῶν ALRC — ἡμετέρασ RC 
8 τοὺς — συνισταμένους] qui mecum ierant Lat πρώτωσ R δὲ VRC 
9 ἠρεμοῦντες] χρεμνοῦντεσ R 10 ἐπετρέψατε R ἐπεϑρέψατε Naber 

δρμὰς] πεῖρασ (sic) L conatus Lat 11 λοιδωρίαισ V!C χαϑήπτοντο 
τῶν συγγενῶν i. ras. V εὐγενῶν Destinon oL 12 ἁρπαγαῖσ 
AMLVR αἀλητηρίουσ Α ἀλιτηρίουσ, 2. i. ras. 4 litt. V — xol] quia Lat 
13 ἀνήρπαζον V 14 διὰ μέσης] δι᾿ ὅλησ V — 16 ὑμῶν, v uid. corr. Α ἡμῶν M 
et ut uid. Lat ἐῶ — 16 δεδεμένοις] non dico quantos et quales, sed quot non 

accusatos indemnatos uinctos nullus adiuuit Lat 10 ποταπούσ ML ἀλλὰ 
VRC ἀκχαταιτιάτουσ LVRC ἀχρίτωσ L ἀκρίτουσ VRC 17 ἐπίδομεν 
PAV!R 18 post τοῦτο ras. 8 litt. (apparent litt. 8. - - ἡτουσ) L χαϑάπερ] 
ac ueluti cod. Vat. Lat ξλχομένουσ V χρατιστεύοντος] χρατίστου 
L χρατίστου ὄντοσ VRC 19 ἀφῆχε P οὐχ — 20 δεξιὰν om. C 
20 φέρετε — φέρετε] patiemini ergo patiemini Lat φέρετε (ante δὴ) om. i. marg. 
suppl C δὴ om. 1, τοίνυν om. ἃ τὰ &yio] καὶ τὰ ἅγια L! sancta etiam 
Lat 21 πάντασ, « ante g i. ras. m. 2 L πάντεσ VRC αὐτοὶ] ex corr. 
À αὐτοῖσ PA!ML? αὐτοὺσ L!V «tovc R, om. CLat 22 qu βαρύνεσϑε] reuere- 
mini Lat βαρύνεσϑαι PRV! 
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ὃν 2 ^ o] A » - Le DP. - A - 

«y ἐπὶ μεῖζον προύχοψαν, εἴ vt τῶν ἁγίων καταλῦσαι μεῖζον εἶχον. 
κεχράτηται μὲν οὐν τὸ ὀχυρώτατον τῆς σόλεως" λεγέσϑω γὰρ νῦν 
τὸ ἱερὸν ὡς ἄχρα τις ἢ φρούριον" ἔχοντες δ᾽ ἐσειττειχισμένην 
τυραννίδα τοσαύτην xci τοὺς ἐχϑροὺς ὑττὲρ κορυφὴν βλέποντες, τί 

βουλεύεσϑε xal τίσι τὰς γνώμας προσϑάλπετε; Ῥωμαίους ἄρα 
- 3 ς - ? ΄ μοὶ 

περιμενεῖτε, ἵν ἡμῶν βοηϑήσωσι τοῖς ἁγίοις; ἔχει μὲν οὕτως τὰ 
πράγματα τῇ πόλει, χαὶ πρὸς τοσοῦτον ἤχομεν συμφορῶν, ἵνα 
ἡμᾶς ἐλεήσωσι χαὶ πολέμιοι. οὐχ ἐξαγαστησεσθς, C) τλημονέστα- 

TOL, χαὶ πρὸς τὰς τιληγὰς ἐπιστραφέντες, 0 χατεὶ τῶν ϑηρίων ἔστιν 
s ' , 3 ΕΣ 3 2 , - 

ἰδεῖν, τοὺς τύπτοντας ἀμυνεῖσϑε; ovx ἀναμνήσεσϑε τῶν ἰδίων 
c - SENSUS , N22 - ? * 
ἕχαστος συμφορῶν οὐδὲ ἃ πεπόνϑατε πρὸ οφϑαλμῶν ϑέμεγοι τὰς 

' 2) γ A. , 3 

Wvyag ἔπ αὐτοὺς ϑήξετε πρὸς τὴν ἄμυναν; αἀττόλωλεν ἄρα παρ᾽ 
(se - - , 
ὑμῖν τὸ τιμιώτατον τῶν παϑῶν xal φυσιχώτατον, ἐλευϑερίας ini- 

ἢ , , c ϑυμία, φιλόδουλοι δὲ xci φιλοδέσποτοι γεγόναμεν ὥσττερ éx 7τρο- 
΄ M € , 3/4 3 3) 2 - , * 

γόνων τὸ υποτάσσεσϑαι παραλαβόντες. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοί ye στολλοὺς 
£^ € - 2j , i 

xci μεγάλους ὑπὲρ τῆς αὐτονομίας πτολέμους διήνεγχαν xol οὔτε 

ἧς «ἰγυπτίων οὔτε τῆς Πήδων δυν lac ἡττήϑ: ὑχεὲ D τῆς «Αἰγυπτίων ovre τῆς ἤϊήδων δυναστείας ἡττήϑησαν ὑττὲρ τοῦ 
* N, ' ΄, s , 2j ' - , , 

μὴ ποιεῖν τὸ γελξυόμενον. xai τί δεῖ τὰ τῶν προγόνων λέγειν; 
342542 [5 - € , , - , , 

αλλ ὸ vOv πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος, ξῶ διελέγχειν πότερον λυσι- 
» ; PI » 7 E] 5 

τελὴς ὧν xol σύμφορος ἢ τοὐναντίον, τίνα δ᾽ οὖν ἔχει πρόφασιν; 
3 53 4 ἧς ΄ , 

οὐ τὴν ἑλευϑερίαν; εἶτα τοὺς τῆς οἰχουμένης δεσττότας μὴ φέροντες 
- ς [4 , 2 »" , N ^ - "e 

τῶν ὁμοφύλων τυρᾶάγνων ἀνεξόμεϑα; χαίτοι τὸ μὲν τοῖς ἔξωϑεν 
E] 5 » cet c ; 1 

ὑπαχούειν ἀνενέγχαι τίς av elg τὴν ατταξ ἡττήσασαν τύχην, τὸ δὲ 

PAMLVRCLatHegesippus V 2 p. 278. 

1 zgoéxowcv.L ante s/ rasura (eras. uid. εὐ) L μεῖζον καταλῦσαι 
tr. V 2 λεγέσϑω — 3 ἱερὸν] nunc autem fanum appellatur Lat γὰρ] 
oL viv om, P 3 ἔχοντες — 5 βουλεύεσϑε] (anta igitur contra uos 
tyrannide munita et inimicis supra uerticem positis, ut uidetis, quid cogitatis? 

Lat ἔχοντες] ἑλόντεσ PA δρῶντεσ M δ᾽ δὲ VR et ex corr. L 4 τυραν- 

vida] τὴν τυραννίδα A. βλέποντες] ovrao M 5 βουλεύεσϑεϊ! βούλεσϑε 

LRC d («oa C) MLRO 6 περιμένετε VR Lat ἵνα VR οὕτω 

LVRC ἵν᾽ 1, 9 δ ὦ χαὶ ἐπὶ VR 10 ἀναμνήσεσϑε] ἀνα- 
Ve ee VRC 11 οὐδ᾽ L 12 ἐπ᾽ αὐτοὺς om. Lat ἐπ᾽ ἀπ᾿ MVRC 
αὐτοὺς] PAL? αὐτοῖσ L! αὐτῶν ΜΥΕΟ 13 ἡμῖν Ο τιμιώτατον, «i. ras. M 

14 δὲ] τε L 15 τὸ. om.L ὑμοτ εσθαι A 16 οὔτε τῆσ μήδων δυναστείασ 
οὔτε τῆσ αἰγυπτίων ir. C 19 πότερον ἐῶ διελέγχειν tr. Ρ πρότερον L!C 
20 ὧν om. ὁ δ᾽ οὖ»] γοῦν L 22 ἀνεξώμεϑα C χαίτοι — 23 τύχην] 
quamquam eaternis oboedientes ad fortunam semel id referunt, cuius iniuria 

μοί sunt Lat χαίτοι τὸ] xal τοῦτο, i. marg. yo καίτοι vo m. 2 V 

23 ἀνενέγχα ἐνέγκαι PALC ἂν om. PAM — Zuvjo9qv óouctov post ἅπαξ 
expunxit V; cf. p. 371,2. ἡττήσασαν] ἡττηϑεῖσαν LO 
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τοῖς οἰχείοις εἴχειν “τονηροῖς ἀγεννῶν ἐστι xal προαιρουμένων. 

ἐγεειδὴ δὲ ἅπαξ ἐμνήσϑην Ῥωμαίων, ovx ἀτιοχρύψομαι τιρὸς ὑμᾶς 
εἰχιεῖν 0 μεταξὺ τῶν λόγων ἐμπεσὸν émíovoeWe τὴν διάνοιαν, ὕτι 
χαν ἁλῶμεν ὑτι᾽ ἐκείνοις, ἀτιξίη δὲ ἡ πεῖρα τοῦ λόγου, χαλεπώ- 
τερον οὐδὲν "ταϑεῖν ἔχομεν ὧν ἡμᾶς διατεϑείχασιν οὗτοι. ττῶς δὲ 
οὐ δαχρύων ἄξιον ἐχείνων μὲν &v τῷ ἱερῷ xai ἀναϑήματα βλέτστειν, 
τῶν δὲ ὁμοφύλων τὰ σχῦλα σεσυληχότων χαὶ ἀνελόντων τὴν τῆς 

μητφοϊτόλεως εὐγένειαν, καὶ πεεφονευμένους ἄνδρας ὧν ἀπτέσχοντο 
ἂν χἀχεῖνοι χρατήσαντες; xal Ῥωμαίους μὲν μηδέττοτε ὑτεερβῆναι 
τὸν ὅρον τῶν βεβήλων μηδὲ παραβῆναί τι τῶν ἱερῶν ἐϑῶν, seqor- 

χέγαι δὲ πόρρωϑεν ὁρῶντας τοὺς τῶν ἁγίων περιβόλους, γένη ϑέντας 
δέ τινας ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ xai τραφέντας oz τοῖς ἡμετέροις ἢ ἔϑεσι 
χαὶ NEM χαλουμένους ἐμτεεριτεατεῖν μέσοις τοῖς ἁγίοις ϑερμὰς 
ἔτι τὰς χεῖρας ἐξ ὁμοφύλων ἔχοντας φόνων; εἶτά τις δέδοιχεν τὸν 

ἔξωϑεν στόλεμον xal τοὺς ἐν συγχρίσει ττολλῷ τῶν οἰχείων ἡμῖν 
μετριωτέρους; xol γὰρ ἄν, εἰ ἐτύμους δεῖ τοῖς τυράγμασι τὰς χλή- 
σεις ἐφαρμόζειν, τάχα ἂν εὕροι τις Ῥωμαίους μὲν ἡμῖν βεβαιωτὰς 
τῶν νόμων, πολεμίους δὲ τοὺς ἔνδον. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ἐξώλεις οἱ ἐτεί- 

βουλοι τῆς ἐλευϑερίας, καὶ πρὸς ἃ δεδράχασιν ovx ἄν τις ἐπεινοή- 
σειεν δίχην ἀξίαν xov! αὐτῶν, οἶμαι σιάντας ἤχειν σιετεεισμένους 
οἴχοϑεν χαὶ πρὸ τῶν ἐμῶν λόγων παρωξύνϑαι τοῖς ἔργοις à 
αὐτούς, ἃ τεετόνϑατε. κχατατιλήσσονται δ᾽ ἴσως οἱ ττολλοὶ τό τε 

zÀijJog αὐτῶν xal τὴν τόλμαν, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἐκ τοῦ τόπου τελεο- 

PAMLVRCLatHegesippus V 2 p. 219. 
1 οἰχείοις] ἰδίοισ 11 sbxsuv] ἥχειν V 2 δὲ 5. — 3 ἐμπεσὼν P!V!C 

ἐπέτρεψε 1, 4 ἐχείνων Ο ἀπείη] ἀπήει ΑἸ 5 παϑεῖν οὐδὲν tr. V 
διατεϑήχκασιν L!V! διατεϑείχεσαν PAM ὃν ὦ 6 ἐχείνων] ὑπ᾽ ἐχείνων 

Herwerden {δ᾽Ν, σχῦλα, 0x i. ras. m. 2 1, xal ἀνελόντων] om. L! 

Lat, suppl. L? ita, ut xc ante τὴν, ἀνελόντων uero ἃ. 8 post εὐγένειαν posi- 
tum sit 9 ἂν om. L μηδέπωτε V!C 10 πεφρηχέναι € 11 ἐφο- 

ρῶντασ L γενηθϑέντας] Niese yevvg9évrac codd. natos Lat 14 φόνων 
(s. m. 2) V εἶτα τις] Bekker εἶτα τίσ codd. Lat 16 ἄν om, L recte 
ut uid. εἰ om. PAL ἑτοίμουσ PAL?RC ἐτοίμουσ V propria (-uocabula) 
Lat 17 τίσ, ισ i. ras. minore m. 2 L μὲν 8. P ἡμῖν] ἡμῖν ὁμοίως 
Dindorf ex cod. L. B. et Rost. 18 δὲ] uiv V! uiv] uiv ovv PA 
ἐξώλεις] ἐξ 0Ago V 19 ἐπινοήσαι 1,1 ἐπινοήσειε L? — 20 οἶμαι — 21 λόγων] 

certum est, idemque omnibus uobis et aníe orationem meam esse persuasum 

aique Lat ἥχειν) εἴχειν LVRO 21 xai s. P ἐμῶν om. VR zi 9o- 

9 ; S 
ξυνϑῆναι P. παρωξύνεσϑαι A παρωξύνεσϑε (s. m. 2)  παροξύνϑαι Ὁ 22 δὲ 
VRC oi] εἰ V! 
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γεξίαν. ταῦτα δ᾽ ὡὥστιερ συνέστη διὰ τὴν ὑμετέραν ἀμέλειαν, xal 
viv αὐξηϑήσεται πλέον ὑπιερϑεμένων᾽ καὶ γὰρ τὸ πελῆϑος αὑτοῖς 

ἐχειτρέφεται xa9^ ἡμέραν παντὸς ττονηροῦ zto0c τοὺς ὅμοίους αὐτο- 

μολοῦντος, xai τὴν τόλμαν ἐξάτιτει μέχρι νῦν μηδὲν ἐμττόδιον, τῷ 
ve τόπῳ χαϑύπερϑεν ὄντες χρήσαιντο xol μετὰ σταρασχευῆς, ἂν 
ἡμεῖς χρόνον δῶμεν. πιστεύσατε δὲ ὡς, ἐὰν προσβαίνωμεν ic 
αὐτούς, ἔσονται τῇ συνειδήσει τατιεινότεροι, χαὶ τὸ τελεονέχτημα 
τοῦ ὕψους ὃ λογισμὸς ἀπολεῖ. τάχα τὸ ϑεῖον ὑβρισμένον ava- 
στρέψει κατ᾽ αὐτῶν τὰ βαλλόμενα, χαὶ τοῖς σφετέροις διαφϑαρή- 
σονται βέλεσιν οἱ δυσσεβεῖς. μόνον ὀφϑῶμεν αὐτοῖς, xal χατα- 
λέλυνται. χαλὸν δέ, xav 70005 τις χίνδυνος, ἀποϑνήσχειν τιρὸς 

τοῖς ἱεροῖς πτυλῶσι xal τὴν ψυχὴν εἰ καὶ μὴ πρὸ παίδων ἢ γυναι- 
χῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν ἁγίων τεροέσϑαι. προστήσομαι 
δ᾽ ἐγὼ γνώμῃ τε xal χειρί, χαὶ οὔτε ἐπτιίνοιά τις ὑμῖν λείψει πρὸς 
ἀσφάλειαν ἐξ ἡμῶν οὔτε τοῦ σώματος ὄψεσϑε φειδόμενον."“ 

11. Τούτοις ὃ Lvavog πταραχροτεῖ τὸ σπτλῆϑος imi τοὺς ζηλω- 

τάς, οὐχ ἀγνοῶν μὲν ὡς εἶεν ἤδη δυσκατάλυτοι τελήϑει τὸ xol νεό- 

τητι καὶ παραστήματι ψυχῆς, τὸ ztAéov δὲ συνειδήσει τῶν εἰργασμέ- 
νων" οὐ γὰρ ἐνδώσειν αὑτοὺς εἰς ἐσχάτην συγγνώμην ἐφ᾽ οἷς ἔδρασαν 

ἐλτείσαντας" ὅμως δὲ zv ὅτιοῦν τιαϑεῖν σπιροῃρεῖτο μᾶλλον ἢ 
χεεριιδεῖν ἐν τοιαύτῃ τὰ τιράγματα συγχύσει. τὸ δὲ πλῆϑος ἄγειν 
αὐτοὺς ἐβόα xaJ ὧν παρεχάλει, xal προχινδυνεύειν ἕχαστος ἣν 
ἑτοιμότατος. 

12. Ἔν ὅσῳ δὲ δ᾽ ἄνανος χατέλεγέ τε xai συνέτασσε τοὺς ἐπει- 

m « 

PAMLVRCLatHegesippus V 2 p. 279. 

1b VRC ἡμετέραν AV 2. πλῆϑος] nàj C — 3 ἐπιστρέφεται Li 
πρὸς] καὶ πρὸσ L! αὐτομολοῦντασ MC 4 ἐξάπτειν PAL τῷ τε] 
τότε PC 5 χαϑύπερϑε L! χρήσαιντο] utentur Lat, χρήσονται aut χρή- 
σαιντ᾽ ἂν Scribendum uid. μετὰ i.ras. V — 6 - -πιστεύσατε, eras. uid. Zu L 
δ᾽ L προβαίνωμεν LO ἐπ᾽ πρὸσ 1, 7 αὐτοῖσ VR 11 προσῆ, 06 
ex cor. M 12 μὴ om.M 5) χαὶ Let Lat 18 πρόεσϑαι  προστή- 
σομαι praebebo Lat 14 δὲ VR ovv L ὑμῖν om. C 15 οὔτε] οὔτε 
us Herwerden ὀψεσϑαι ΑΥ̓ΤῸ 10 Ἄνανος] ἄνονοσ ex ἄνομοσ corr. O 
παρεχρότει 1, 17 δυσχατάλυτοι!] δυσχαταάληπτοι V 18 συνηδήσει P 
19 ov — 20 ἐλπίσαντας] nec enim concessum iri emtremam ueniam his quac 

perpetrauerant sperabant Lat ἐνδοσειν R ἐνδώσιν ut uid. V! εἰς ἐσχά- 
tqv] codd. εἰς ἔσχατον ex cod. Voss. Hudson ἐσχάτην Destinon 20 ἐλπίσαντεσ 
PAL ἀπελπίσαντας Destinon cl. V 354 δὲ om. A προῃρεῖτο] προήρητο 
MVR προειρεῖτο Ὁ 21 τοσαύτη L συγχήσει, y ex y corr. C 22 ὧν] 
ὃν C 28 ἑτοιμότατοσ ἣν tr. L.— 24 i. marg. ἐδ C χατέλεγε-, ε ante y 
i. ras. m. 2, eras. » L τε iterat P συνέταξε ut uid. L! 
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τηδείους πρὸς μάχην, οἱ ζηλωταὶ σιυνϑανόμενοι τὴν ἐειχείρησιν, 
γταρῆσαν γὰρ οἱ ἀγγέλλοντες αὐτοῖς τιάντα τὰ παρὰ τοῦ δήμου, 
γαροξύνονται xàx τοῦ ἱεροῦ τεροττηδῶντες ἀϑρόοι τε χαὶ χατὰ λόχους 
οὐδενὸς ἐφείδοντο vOv sooovvyyavóvrov. ἀϑροίζεται δὲ om^ ᾿“νάνου 

ταχέως τὸ δημοτιχόν, τελήϑει μὲν ὑτιερέχον, ὅτιλοις δὲ καὶ τῷ μὴ 

συγχεχροτῆσϑαι λειτιόμενον τῶν ζηλωτῶν. τὸ πρόϑυμον δὲ sag 
ἑχατέροις ἀνετυλήρου τὰ λείστοντα, τῶν μὲν αττὸ τῆς τιόλεως ἀνει- 
ληφότων ὀργὴν ἰσχυροτέραν τῶν ὅπελων, τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
τόλμαν τιαντὸς τυλήϑους ὑτιερέχουσαν᾽ καὶ οἱ uiv ἀοίχητον ὑτπτο- 

λαμβάνοντες αὑτοῖς τὴν πόλιν εἰ μὴ τοὺς λῃστὰς ἐκχόψειαν αὐτῆς, 
οἱ ζηλωταὶ δὲ εἰ μὴ χρατοῖεν οὐχ ἔστιν ἥστινος ὑστερήσειν τιμω- 
oíac, συνερρήγνυντο στρατηγούμενοι τοῖς πάϑεσι, τὸ μὲν τιρῶ- 
τον κατὰ τὴν πιόλιν χαὶ πρὸ τοῦ ἱεροῦ λίϑοις βάλλοντες ἀλλήλους 
xal πτόρρωσϑεν διαχοντιζόμενοι, κατὰ δὲ τὰς τροττὰς oí χρατοῦντες 
ἐχρῶντο τοῖς ξίφεσι" xoi πολὺς ἦν ἑχατέρων φόνος, τραυματίαι τε 
ἐγίνοντο συχνοί. χαὶ τοὺς μὲν ἀττὸ τοῦ δήμου διεχόμιζον εἰς τὰς 
οἰχίας οἱ προσήχοντες, ὃ δὲ βληϑεὶς τῶν ζηλωτῶν εἰς τὸ ἱερὸν 

ἀνήει χαϑαιμάσσων τὸ ϑεῖον ἔδαφος" xol μόνον &v τις εἴποι τὸ 
ἐχείνων αἷμα μιᾶναι τὰ ἅγια. κατὰ μὲν οὖν τὰς συμβολὰς ἐχτρέ- 
χοντὲς ἀεὶ τιξριῆσαν οἱ λῃστριχοί, τεϑυμωμένοι δὲ οἱ δημοτιχοὶ καὶ 
σελείους ἀεὶ γινόμενοι, χαχίζοντες τοὺς ἐνδιδόντας xal μὴ διδόντες 

τοῖς τρδητομένοις ἀναχώρησιν οἱ κατύτσιιν βιαζόμενοι, ττᾶν μὲν ἐτπει- 
στρέφουσι τὸ σφέτερον εἰς τοὺς ὑττεναντίους᾽ χαχείνων μηχέτ᾽ 
ἀντεχόντων τῇ βίᾳ, χατὰ μιχρὸν δ᾽ ἀναχωρούντων εἰς τὸ ἱερὸν 
συνειστείσστουσιν οἱ τεδρὶ τὸν dvavov. τοῖς δὲ χατάτεληξις ἐμτοείσετει 

στερομένοις τοῦ πιρώτου ττεριβόλου, καὶ καταφυγόντες εἰς τὸ ἐνδο- 

PAMLVRC LatHegesippus IV 6 p. 232. 

1 πυϑόμενοι MLC τὴν ἐπιχείρησιν) cunctis eius conatibus Lat — 2 ἀγγέλ- 
λοντεσ, alterum 2 suppletum A τὰ παρὰ tov δήμου om. Lat — 3 καὶ ἐκ VR 
παροξύνονται — ἱεροῦ] in pontificem commouentur ac Lat προπηδόντεσ V 

44 LC ὑπὸ 1, ὅ τῳ] τὸ PLV!O— 6 συγχεχροτεῖσϑαι Ῥ συγχεχροτῆσϑαι, 
yx i. ras. minore M z«o]xc9' L 7 uiv] uiv οὖν P 80 LC 
9 ὑπολαμβάνοντες) arbitrabantur Lat 10 αὐτοῖσ PAMV ξαυτοῖσ LC 

11 δ᾽ 1, ἧστινος] εἰσ τινοσ C 12 συνερρήγνυντο)] ex corr. A συνερρήγνυντο 

δὲ PA!MLVRCLat 13 A(9ovo V 15 τε] δὲ 1, 10 ἐγένοντο ed. pr. 
19 οὖν om. L'CLat συμβουλὰσ C 20 τεϑυμωμένοι --- δημοτικοὶ om. P 
δ᾽ 1, 23 τοὺσ ἐναντίουσ LVRC — καὶ ἐχείνων 3, μηκέτι VRC 24 δ 
δὲ LVR δὲ μηχέτι dv (μηχέτι ἀν deletum) C ἀναχωρούντων] ἀναχωροὺῦν 
(sic) C 25 συνεπιπίπτουσιν PA 26 στερουμένοισ (ει ex v corr. LV) 
MLVRC περιβόλου] περιαύλου (corr. ex περιβόλου) C ἐνδότερον 
(-ὠτερον C) LVRC 
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, ͵ γ ; ' , - e. 2 / n 
τέρω ταχέως ἀποχλείουσι τὰς πύλας. τῷ ὃ Ανάνῳ προσβαλεῖν 

μὲν οὐχ ἐδόχει τοῖς ἱεροῖς τουλῶσιν ἄλλως v& χἀχείνων βαλλόντων 

Gy ev, ἀϑέμιτον δ᾽ ἡγεῖτο, xav χρατήσῃ, μὴ τιροηγνευχὸς εἰσαγα- 
γεῖν τὸ πλῆϑος" διαχληρώσας δ᾽ ἐκ πάντων εἰς ξξαχισχιλίους 

δτιλίτας χαϑίστησιν ἐπὶ ταῖς στοαῖς φρουρούς" διεδέχοντο δὲ ἄλλοι 
τούτους, καὶ παντὶ μὲν ἀνάγχη τεαρεῖναι πρὸς τὴν φυλαχὴν ἐχ 
περιόδου, ztoÀÀol δὲ τῶν ἐν ἀξιώμασιν ἐφεϑέντες ὑττὸ τῶν ἄρχειν 
δοχούντων μισϑούμενοι πενιχροτέρους ἀνϑ' ἑαυτῶν ἐπὶ τὴν φρουρὰν 
ἔστεμπτον. 

18. Γίνεται δὲ τούτοις σπτᾶσιν ὁλέϑρου πιαραίτιος ΙΙωάννης, ὃν 

ἔφαμεν ἀπὸ Γισχάλων διαδρᾶναι, δολιώτατος ἀνὴρ xai δεινὸν ἔρωτα 

τυραννίδος ὃν τῇ ψυχῇ περιφέρων, ὃς πόρρωϑεν ἐπεβούλευε τοῖς 
χεράγμασιν. καὶ δὴ τότε τὰ τοῦ δήμου φρονεῖν ὑττοχρινόμενος συμι- 

γιδριήξι μὲν τῷ ᾿νάνῳ βουλευομένῳ σὺν τοῖς δυνατοῖς μεϑ᾽ ἡμέραν 
χαὶ νύχτωρ ἐπιόντι τὰς φυλαχάς, διήγγελλε δὲ τὰ ἀπόρρητα τοῖς 
ζηλωταῖς, καὶ πτᾶν σχέμμα τοῦ δήμου πρὶν χαλῶς βουλευϑῆναι παρὰ 

τοῖς ἐχϑροῖς ἐγινώσχετο δι᾿ αὐτοῦ. μηχανώμενος δὲ τὸ μὴ δι ὕτεο- 
ψιίας ἐλϑεῖν ἀμέτροις ἐχρῆτο ταῖς ϑεραπείαις εἰς τόν τε "Avavov 

xci τοὺς τοῦ δήμου πιροεστῶτας. ἐχώρει δ᾽ εἰς τοὐναντίον αὐτῷ τὸ 

φιλότιμον" διὰ γὰρ τὰς ἀλόγους χολαχείας μᾶλλον ὑττωτπιτεύετο, 
xci τὸ τιανταχοῦ πταρεῖναι μὴ χαλούμενον ἔμφασιν πιροδοσίας τῶν 

PAMLVRO LatHegesippus IV 6 p. 233. : 

154. cf. Suidas s. "Avavoc. ζηλωταί δὲ LVRC προσβάλλειν AMVR 
προσβαλεῖν uiv om. C 2 ovx ἐδοχε οὐ δοχεῖ 1, πυλῶσι PA! 

7] 
8 δ᾽ 5. Ο δὲ AMVR σχρατήσει € μὴ i. ras. minore M προηγνευχοῦσ, 
oc ex corr. M προηγνευχὼσ LV!O προηγνευχότα P προηγνευκότασ A 

r ^ ov 34 

εἰσάγειν LRC 4 διαπληρωσασ!, δὲ VR. 9 φρουραῖσ C — ótsó£zov-vo A 
διεδέχοντο — '1 περιόδου] his autem qui succederent in excubiis alios per ordinem 
ponit Lat δ᾽ C — &22oi] om. L', u. 1 post περιόδου suppl. L? ὃ παντὶ 

&v ἀνάγχη om. LLat ἀνάγκη] ἡ ἀνάγχη VRO qv ἀνάγκη ed. pr. 
παρεῖναι! παρῆν PA παρῆσαν L — 7" éx περιόδου] ἐχ) ἀνάγκη περιόδου (ἐκ ex 
4x COrrT., ἀνάγκη deletum) C ἐφεϑέντες] ἀφεϑέντεσ ΜΥ͂ΒΟ αὐ id electi Lat 
8 πενιχνοτέρουσ R αὑτῶν R αὐτῶν VC 10 i marg..s C πᾶσιν τού- 
τοισ tr. P ὃ ἰωάννησ 1, 11 δολιότατοσ PC 13 πράγμασι MVR 
δ᾽ τότε] δή ποτε VRC συμπεριῴε! συμπερήει L aderat (h. e. συμπαρῆν) 
Lat 14 βουλομένω σὺν] μὲν σὺν PAVR τε σὺν Dindorf μεϑ᾽ ἡμέραν 
σὺν τοῖσ δυνατοῖσ tr. L 15 ἐπιόντι] περιΐόντι 1, διήγγελλε δὲ] διήγγελε 
δὲ C διήγγελλε- - Βα 16 χαλῶς om. L 11 à] δ᾽ € vz0 ψίασ A 
18 τε τὸν tr. MVRC 19 δὲ VR 20 διὰ — χολακείας] e; adulationum 

uarietate Lat χολαχίαισ V! ὑποπτεύετο V!'RC — 21 προδωσίασ € 
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ἀπορρήτων παρεῖχε. συνεώρων μὲν γὰρ αἰσϑανομένους ἅπαντα τοὺς 
ἐχϑροὺς τῶν παρ᾽ αὐτοῖς βουλευμάτων, τιιϑανώτερος δ᾽ οὐδεὶς nr 

Ἰωάννου πρὸς ὑτιοψίας τοῦ διαγγέλλειν. ἀτιοσχευάσασϑαι μὲν οὖν 
αὐτὸν οὐχ ἣν ῥὁάδιον ὄντα δυνατὸν £x ττονηρίας xci ἄλλως οὐ τῶν 

ἀσήμων ὑτυεζωσμένον τὲ ττολλοὺς τῶν συνεδρευόντων τοῖς ὕτύλοις, 

ἐδόχει δὲ αὐτὸν ὅρχοις τειστώσασϑαι τιρὸς εὔνοιαν. ὥμνυε δ᾽ 

Ἰωάννης ἑτοίμως εὐνοήσειν τὲ τῷ δήμῳ χαὶ μήτε βουλήν τινα μήτε 
χερᾶξιν τοροδώσειν τοῖς ἐχϑροῖς, συγχαταλύσειν δὲ τοὺς ἐπιτιϑεμέ- 
γους xal χειρὶ xcl γνώμῃ. οἱ δὲ τεερὶ τὸν “Ἄνανον τειιστεύσαντες τοῖς 
ὅρχοις ἤδη χωρὶς ὑπογοίας εἰς τὰς συμβουλ ας αὑτὸν παρελάμβανον, 
χαὶ δὴ χαὶ πρεσβευτὴν δἐσηιέμτσιουσι πρὸς τοὺς ζηλωτὰς ztegi δια- 
λύσεων" ἣν γὰρ αὑτοῖς σπουδὴ τὸ παρ᾽ αὐτοῖς μὴ μιᾶναι τὸ ἱερὸν 
μηδέ τινα τῶν ὁμοφύλων ἐν αὐτῷ ττεσεῖν. 

14. Ὁ δ᾽ ὥσπερ τοῖς ζηλωταῖς ὑπὲρ εὐνοίας ὑμόσας xcl οὐ 
χατ᾽ αὐτῶν, παρελθὼν εἴσω χαὶ χαταστὰς εἰς μέσους πολλάκις μὲν 

ἔφη κινδυνεῦσαι δι᾿ αὐτούς, ἵνα μηδὲν ἀγνοήσωσι τῶν ἀτορρήτων, 
ὅσα xcv αὐτῶν οἱ περὶ τὸν ᾿ναγον ἐβουλεύσαντο" νῦν δὲ τὸν 
μέγιστον ἀναρριτιτεῖν χίνδυνον σὺν στᾶσιν αὐτοῖς, εἰ μή τις 7t000- 
γένοιτο βοήϑεια δαιμόνιος. οὐ γὰρ ἔτι μέλλειν ἥνανον, ἀλλὰ σιεί- 
σαντα μὲν τὸν δῆμον ττεττομφέναι τερέσβεις τυρὸς Οὐεσττασιαγόν, 
ἵν ἐλθὼν χατὰ τάχος παραλάβῃ τὴν πόλιν, ἀγνδίαν δὲ τεαρηγγελ- 

PAMLVRCLat Hegesippus IV 6 p. 233. 

1 συνεώρουν PA! συνεώρων — ὃ διαγγέλλειν] elenim. prospiciebat 
ananus omnes qui ad. se concurrerent intellegere quae iohannes faceret suspici- 

onem enuntiationis habere Lat EPN ἅπαντα" (v ex o corr. uid., eras. g) 

L ἅπαντασ MV?RLat — 2 πιϑανότεροσ PA πειϑανότεροσ C δὲ AMVR 
ὃ ἐωάνου C ὑποψίαν L post διαγγέλλειν eras. 5 litt. (apparet ἔν - -ν aut 
)y--»)L 4 οὐκ — 5 ὅπλοις] non erat facile neque possibile, quod malitia 

praeualeret ac. praeter hoc inultorum non ignobilium, qui summis rebus adhibe- 

bantur, patrocinio succinctus erat Lat ὄντα δυνατὸν] οὔτε δυνατὸν VK οὔτε 

δυνατὸν ὄντα δυνατὸν habuisse uid. Lat ὄντα τε δυνατὸν Dindorf — 5 ὑπεζωσμέ- 
vov L' ὑπεξζωσμένω VR ὅπλοις) ὅλοισ ML!VRCLat 6 i. marg. δ΄ C 

" ' v ^ , 

óà L  oOgvv,etexó cor. P ouvsv L. δὲ VR. 7 εὐνοήσει C 8 προ- 
δόσειν À συνκαταλύσειν P συγχαταλύσιν V! συγχαταλύε ew C ἐπιϑεμένουσ 
L'VRC 10 ὅρχοισ, δρ i. ras. minore ἃ τὰς om. Ὁ περιελάμβανον 1, 

IE πλύσεωσ (s.m.2) V 12 παρ᾽ αὐτοῖς] culpa sua Lat παρ᾿ αὐτοὺς Destinon 
αὕτοῖσ M 13 αὐτῷ] αὐτῆι L! 14 δὲ VRC οὐ ὅἑἙδΑ 18 χαὶ 
8. m. 2L πολλαχι Εἰ μὲν suppl. m. 2L 17 κατ᾽ αὐτὸν L!C! 
τῶν μεγίστων C 18 ἀναρρίπτειν 1, ἀναριπτεῖν RC σὺν πᾶσιν] συμπᾶσιν 
AVR 240 πρέσβεις] πρεσβεῦσαι 1'΄ 21 ἵνα LVRC 
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xévaL xav' αὐτῶν εἰς τὴν ἑξῆς ἡμέραν, ἵν᾽ ἢ χατὰ ϑρησχείαν εἰσ- 
ελϑόντες ἢ χαὶ βιασάμενοι συμμίξωσιν αὐτοῖς. οὐχ ὁρᾶν δὲ μέχρι 

τίνος ἢ τὴν φρουρὰν οἴσουσιν ἢ παρατάξονται χερὸς τοσούτους. 
προσετίϑει δ᾽ ὡς αὐτὸς εἰσπεμφϑείη χατὰ ϑεοῦ πρόνοιαν ὡς 

πρεσβευτὴς περὶ διαλύσεων" τὸν γὰρ Ἄνανον ταύτας αὐτοῖς τερο- 
τείνειν, ὅτεως ἀνυποτετοτέροις ἐπέλϑῃ. δεῖν οὖν ἢ τῷ λόγῳ τοῦ ζῆν 
τοὺς ὙΠ CODEC ἱχετεύειν ἢ σορίζεσϑαί τινα παρὰ τῶν ἕξω θεὲ 

ἐπειχουρίαν᾽ τοὺς δὲ ϑαλητομένους ἐλυτίδι συγγνώμης εἶ κρατηϑεῖεν, 
ἐγιλελῆσϑαι τῶν ἰδίων τολμημάτων ἢ γομίζειν ἅμα τῷ μετανοεῖν 
τοὺς δεδραχύτας εὐϑέως ὀφείλειν διηλλάχϑαι xal τοὺς πιαϑόντας. 

ἀλλὰ τῶν μὲν ἀδιχησάντων διὰ μίσους πολλάχις γίνεσθαι xol τὴν 

μεταμέλειαν, τοῖς ἀδιχηϑεῖσι δὲ τὰς ὀργὰς im" ἐξουσίας χαλετεω- 
τέρας᾽ ἐφεδρεύειν δέ γε ἐχείνοις φίλους καὶ συγγενεῖς τῶν ἀπολω- 
λότων xal δῆμον τοσοῦτον ὑττὲρ χαταλύσεως νόμων xai διχαστηρίων 
τεϑυμωμένον, ὕπου x&v» ἢ τι μέρος τὸ ἐλεοῦν, ὑπὸ πιλείονος ἂν 
αὐτὸ τοῦ διαγαναχτοῦντος ἀφαγνισϑῆναι. 

IV. t. Τοιαῦτα μὲν ἐττοίκιλλεν ἀϑρόως δεδισσόμενος, xol τὴν 
ἔξωϑεν βοήϑειαν ἀναφανδὸν μὲν οὐχ ἐθάρρει λέγειν, ἡνίσσετο δὲ 
τοὺς ᾿Ιδουμαίους" ἵνα δὲ xai τοὺς ἡγεμόνας τῶν ζηλωτῶν ἰδίᾳ τεαρο- 

ξύγῃ, τὸν ᾿Αἴνανον εἴς τε ὠμότητα διέβαλλε χαὶ ἀπειλεῖν ἐχείνοις 

225 ἐξαιρέτως pu σαν δὲ Ἐλεάζαρος n υἱὸς Γίωνος, óc δὴ καὶ 

PAMLYRC το πε ΤΠ τα ly 6 p. 233. ds 5. ϑαλπόμενοι. ἀἄϑρους. 
1 xav? αὐτῶν] om. Lat κατ΄ αὐτῶν φυλάττειν ex cod. Voss. Dindorf 

ἡμέρα Ὁ ἵνα VRC ϑρισκείαν C 8 παρατάξωνται PA 4 δὲ MVRO 
εἰσπεμφϑείη] εἰ πεμφϑείη C ὅ περὶ ὑπὲρ AMLVRC διαλύσεωσ ῬΑΥ͂ΒΟ 

ταύτας] ex ταὐύτησ corr. V om. Lat αὐτοῖς] αὐτοὺσ 1," 6 ἀνυποπτο- 
τέροις] L ἀνοπλοτέροισ PA et i. marg. m. 2 L ἀνόπλοισ MRC ἀόπλοισ V 
nihil. suspicantes — subito Lat ἐπέλϑῃ] προσέλϑη L τῷ] τῶι ex τῶν 

corr. V " ἱχετεύσειν PAML 8 τοὺς — 9 τολμημάτων habet Suid 

ὑποθϑαλπομένους Suid συγνώμησ RO! χρατηϑεῖεν)] παρακρατηϑεῖεν LSuid 
9 ἢ] καὶ 1, τῷ] to? A τὸ V! 10 ὠφείλειν Ο ὀφείλλειν (prius 2 deletum) L 
διηλάχϑαι ΑἸΟ 11 πολλάκι VR1C γίγνεσϑαι ἃ καὶ 5. C 12 ἀδιχη- 

ϑεῖσι δὲ] δὲ ἀδικηϑεῖσι Dindorf — 13 ἬΝ ΠῚ A δέ γε] δὲ 1, δὲ αἰεὶ (ἀεὶ C) 
VRC autem Lat ἐχείνων VR ἐχεῖνον Ὁ φίλους] καὶ φίλουσ C 15 τεϑυ- 

μωμένων PA! 5] εἴ P 4 LO μέρος τὸ ἐλεοῦν] pars misericordiae Lat 
τὸ ἐλεοῦν] ἐλέουσ VRC et ut uid. Lat ἂν om. MV — 16 αὐτὸ] αὐτῶ P!AV 
τοῦ] τοῦτο Β2 17 τοιαῦτα — δεδισσόμενος habet Suid s. ἄϑρους — c990c0 ex 

Ψ P] , , 0 

αϑροῦυσ corr. J. 21, δεδισσόμενος] MLRSuid δ΄ αἰνισσόμενοσ PA δεδισσομένουσ 
λ 

(s. m. 2) V δὲ δισσώμενοσ O 19 παρωξύνη R 20 διέβαλλε] ἐνέβαλε € 
21 ἑλεάζαροσ CO μὲν om. 1, ὃ υἱὸσ Ο Γίωνος] PALLat σίμωνοσ (ι ex 
ῃ corr. V) MVRO; cf. supra I 564. δὴ] δεῖ 1, 
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€ , 3 , -»" 3 2 n - , A] 2 E ^ ' 

χειϑανώτατος ἐδόχει τῶν ἐν αὑτοῖς νοῆσαί ve τὰ δέοντα xci τὰ 
36... 

VUE au πρᾶξαι, Ζαχαρίας δέ τις υἱὸς "Augue, γένος εχ στῶν 
MC 

ἱερέων ἑκάτερος. οὗτοι τιρὸς ταῖς χοιναῖς τὰς ἰδίας χαϑ᾽ ξαυτῶν 
ἀτιξιλὰς ἀχούσαντες, ἔτι δ᾽ ὡς οἱ πιερὶ τὸν -dvavov δυναστείαν 

- ΄ €4 ^ D ^ - ) , 

αὑτοῖς τιεριτεοιούμενοι Ῥωμαίους ἐιιχαλοῖντο, xal γὰρ τοῦτο Ἰωάγ- 
, , ^^ - 2 - , ' , 

γης πιροσεινεύσατο, μέχρι ττολλοῦ μὲν ἠποροῦντο, τί χρὴ τράττειν 
PEE c , ΄, * ' ' 

εἰς οξὺν οὑτως χαιρὸν συνεωσμένους “ταρεσχευάσϑαι μὲν γὰρ τὸν 
C €- ES 2 το 2 , 2 € * M ΄ - 

δῆμον ἐπειχειρεῖν αὑτοῖς οὐχ εἰς HexQ 0h αὐτῶν δὲ τὸ σύντομον τῆς 
^ X 

ἐπιβουλῆς ὑτιοτετμῆσϑαι τὰς ἔξωϑεν ἐπειχουρίας" χάντα γὰρ ἂν 

φϑῆναι τιαϑεῖν τιρὶν xal τευϑέσϑαι τινὰ τῶν συμμάχων. ἔδοξε δ᾽ 
[44 P» e 2 , , ^ 

ὅμως ἐπιχαλεῖσϑαι τοὺς Ἰδουμαίους, xai γράψαντες ἐπειστολὴν σύν- 
ς AS ' N , ς 7 ' ΄ ^ 2c 

vouov, ὡς -dvavog μὲν πιροδιδοίη Ῥωμαίοις τὴν μητρότεολιν é5a- 
΄ ES 2 y C e ^4 " ) 

πατήσας τὸν δῆμον, αὐτοὶ δ᾽ ὑττὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀττοστάντες ἐν 
ΔΝ “- "Ξ 2 , Tl » , ) e , ' 

τῷ ἱερῷ qoovooivro, Ολίγος ὃ ἔτι χρόνος avvoig βραβεύοι τὴν 
! ' ΄ ΡΞ ^ 2 ' € 2 

σωτηρίαν, et δὲ μὴ βοηϑήσουσιν &xeivot χατὰ τάχος, αὐτοὶ μὲν ὑτι 
νά AMEN ic ày 9 ἊΝ n χεύλιο δ᾽ ὑπὸ B NET ϑάσει ^ | 

νάνῳ τὲ zal τοῖς ἐχϑροῖς, ἡ τιόλις Ó. ὑπὸ Ῥωμαίους φϑάσει evo 
, ^ ^ t 2 ^^ 4^5 ^ * , 

μένη. τὰ δὲ πολλὰ τοῖς ἀγγέλοις ἐνετέλλοντο τερὸς τοὺς ἄρχοντας 
- 2 , , 05^" M P] , 

τῶν ἰδουμαίων διαλέγεσϑαι. προεβλήϑησαν δὲ ἐπὶ τὴν ἀγγελίαν 
, - 2 - M - M 

Oro τῶν δραστηρίων ἀνδρῶν εἰτεεῖν τε ἱχανοὶ xal steigat τεερὶ τεραγ- 
΄ 2 , - , 

μάτων, τὸ δὲ τούτων χρησιμώτερον, ὠχύτητι ποδῶν διαφέροντες" 
M ^ M 3 ν᾿ Ἢ 3 , PLA Q , [42 

τοὺς μὲν yao lÓovuaíovg αὐτόϑεν ἤδεισαν πιδισϑησομένους, ατὲε 
πα , » N 

ϑορυβῶδες xal ἄταχτον ἔϑνος αἰεί τὲ μετέωρον πρὸς τὰ χινήματα 
y - - 2 , ^ , - Y ^ zai μεταβολαῖς χαῖρον, zto0c ολίγην ve χολαχείαν τῶν δεομένων τὰ 

c - , , 

οτύλα κινοῦν xal χαϑαττερ εἰς ἑορτὴν εἰς τὰς τταρατάξεις ἕπεειγό- 

PAMLVRC LatHegesippus IV 6 p. 234. 

1 πιϑανότατοσ P πειϑανώτατοσ C 2 δέ vic] τε VRC "Auquec A4). 
L 

PAR ἀμφεχαλλεῖ M ἀφεχκαλεῖ 1, ἀμφιχαλλεῖ V φαλέζου C yo φαλέχου i. marg. 
MV amphicali Lat — yévovo C 3 ἕξχάτεροι ΥὙ Ο αὑτῶν VRO 4 δὲ VR 

ὡς oi] ὅσοι ῬΑ us " (eras. v, S. m. 2) V 5 αὐτοῖσ PAL ἑξαυτοῖσ VRC 
ῥωμαίοισ C ἐπικχαλοῖντο, oi i. ras. ex εἴ corr. uid. ἃ τοῦτο] καὶ τοῦτο M 

ὃ ἰωάννησ AM. 6 ἠποροῦντο] qzc22c» τὸ PLVRO ἠπόρουν Bekker 1 οὕτω 
MLRC παρασχευάσϑαι A δ σύντομον] PAL Lat σύντονον ΜΥ͂ΒΟ 9 ἐπι- 

βολῆς Niese ὑποτεμῆσϑαι A τὰς] ijo ΒΞ [10 δὲ VR 11 Ἰδουμαίους] 
τῆσ ἰδουμαίασ 1, 12 μὲν om. VRC προδίδοι PA μητρόπολην A 
13 δὲ VR. 14 δ᾽ ἔτι] δέ zio M τὲ ἔτι L δὲ ἔτι VR. βραβεύει 1ἃὶ 15 βοη- 
ϑήσωσιν PAL!'V ix0M  16:cs0m.LV δὲ ΠΥ ῥωμαίοισ AML'VRC 
φϑάση C γεναμένη Β 17 δὲ om. MC. 18 δ᾽ C 19 δύο om. Lat 
περὶ πραγμάτων om. Lat 21 ἤδεσαν L! ἤιδεσαν L? πεισϑεισομένουσ V 
32 ἀεί MLVRC μετέωρον] facilis atque suspensa Lat 28 τε] δὲ VRC 
24 εἰς τὰς] πρὸσ τὰσ LV τὰς Naber 
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» v ἊΝ , 2 Ν 2 Ἧ ἢ 5 e N 3 , 

uevov. ἔδει δὲ τάχους εἰς τὴν ἀγγελίαν" eig ὁ μηδὲν ἐλλείποντες 
΄, [c H 2 - T bj δ 3 , (3. 

σπιροϑυμίας οἱ ττεμφϑέντες, &xaAcivo ὃ αὐτῶν ΑΑνανίας éxevegoc, 
^ NA M -“ 2 d , - 

xal δὴ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν IÓovuoíov 7ταρῆσαν. 
ς v. Χ ' 2 N ^ ^ c , ' - 2 

2. Oi δὲ πρὸς τὴν ἐπιστολὴν xoi τὰ ῥηϑέντα παρὰ τῶν ἀφιγ- 
ὔὕ , c -À , * ' 

μένων ἐχπλαγέντες, ὡσττερ ἐμμανεῖς πιεριέϑεόν ve τὸ ἔϑνος xal 

διεχήρυσσον τὴν στρατείαν. ἤϑροιστο δ᾽ ἡ πληϑὺς τάχιον τοῦ 
I^ * , c 359 3 , - ; 

παραγγέλματος, χαὶ ττ΄ὰγτὲς ὡς &m ἐλευϑερίᾳ τῆς μητροττόλξως 
Ct e Cf ^ n * Y ΄ , 

ηρήταΐον τὰ ὑπλα. συνταχϑέντες δὲ εἰς δύο μυριάδας “ταραγίνονται 
' s ΄ , € , 3) ΄, 

χερὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, χρώμενοι. τέσσαρσιν ἡγεμόσιν Ιωάννῃ τὲ χαὶ 
2 D "x - N T! / 5 xv εν ΄ κ 

Ιαχώβῳ παιδὶ Σωσᾶ, πρὸς δὲ τούτοις ἣν Σίμων υἱὸς Θαχήου xal 
Quéac Κλουσώϑ. 

τ᾿“ ^ - u [42 

8. Τὸν δὲ “Ζνανον ἡ μὲν ἔξοδος τιῦν ἀγγέλων c076Q xal τοὺς 
^ 2) ς 2 »! - 3 , 2 "n * ^ 

φρουροὺς ἔλαϑεν, vy δ᾽ ἔφοδος τῶν Ιδουμαίων οὐκέτι" προγνοὺς 
' 2 , , , 2. με - 5 

γὰρ ἀπέχλειέ τε τὰς πύλας αὑτοῖς xal διὰ φυλαχῆς εἶχε và τείχη. 
, M 3 ' 3 -- 3 30e d 3^4^*4* , , 

χαϑάτίαν ye μὴν αὑτοὺς ἔἐχττολεμεῖν ovx ἔδοξεν, ἀλλὰ λόγοις πείϑειν 
- 3 , γ - ς 

γιρὸ τῶν ὅτελων. στὰς οὖν ἐπὶ τὸν ἄντιχρυς αὐτῶν τιύργον ὃ μετὰ 
- 2 3 -" - , 

"Avavov γεραίτατος vov ἀρχιερέων Τησοῦς. ττολλῶν ἔφη καὶ ποικίλων 
τὴν πόλιν χατεσχηχόύότων ϑορύβων ἐν οὐδενὶ ϑαυμάσαι τὴν τύχην 

cr - , - AT , c H P 

OUTOG, ὡς τῷ συμτιράττειν τοῖς “τονηροῖς xol τὰ z£agadoSa* παρεῖναι 
- - 2 ΄ 2) , , 

γοῦν ὑμᾶς ἀνϑρώποις ἐξωλεστάτοις μετὰ τοσαύτης σιρροϑυμίας 
P] - Q? € - P cr d HN 5 3 AO 3 q^ - 

ἐπαμυνοῦντας χαϑ ἡμῶν, ue9 ὅσης εἰχὸς ἣν &A9ei»v οὐδὲ τῆς 

μητροττόλεως χαλούσης ἐττὶ βαρβάρους. xol εἰ μὲν ἑώρων τὴν σύν- 
eu - m A Δ , 21 T ES 5 » 1^4 

ταξιν ὑμῶν ἐξ ὁμοίων τοῖς χαλέσασιν ἀνδρῶν, ovx ἂν ἄλογον τὴν 
, DN e ; 2 c 

δρμὴν ὑπελαμβαγνον᾽ οὐδὲν γὰρ ovrog συνίστησι τὰς evvoíag ὡς 

PAMLVRC LatHegesippus IV 6 p. 234. 

1 sic 0]6 A ἐλλίποντεσ PAM 2 δὲ VR 4 1. marg. ἐς € 
5 ἐχπλαγέντεσ, ἐκ ex οἱ corr. P — ve om. V 66 διεχήρυσον A στρατιᾶν 
PAMVRO ρηιίανι Lat δὲ VR 1 ὡς om. Lat SÓ A 9 πρὸς τὰ] 

9 , , , 
εἰσ 1, τέσαρσιν ἃ 10 Θαχηου] PA! ϑακίον M et ex corr. ἃ ϑαχαίου L 

9exoviov C xA«9& V χαϑλᾷ R yo xol κλαϑᾶ i. marg. M χαϑλὰ ϑαχήου et ad 
χαϑλᾷ i. marg. m. 2 ἐν ἄλλω 9exovtov Lips /,^^cei Lat; cf. infra ὃ 271. V 249. 
VI 148 παιδὶ] παισὶ Niese 

χλουσώϑου O cusoth ut uid. Lat 

ὁ δὲ φόβοσ VR 

11 gusto L χλαουσωϑ' 1, xAovoo9 V 
18 φρουροὺς] φύλαχασ ΒΟ ἡ δ᾽ ἔφοδος] 

δὲ P 14 ἀπέχλειέ τε] Dindorf ἀποκχλείεται PAMVR 
ἀποκλείει LO ἀποκλείει τε Destinon 

10 ἄντιχρυ R ἀντιχρὺς Dindorf 
τὸν &vavov V ἱησοῦσ CO hiesus Lat 

tov] τῶν χατεσχηκότων τὴν πόλιν 1, 
20 γοῦ»] γὰρ οὖν À γὰρ L 

βαρβάρουσ LC 24 οὕτω LRC 

αὐτοῖσ V 1 ἀλλὰ, ἃ i.ras. m. 2L 
αὐτῶν fort. spurium πύργγον O 17 μετὰ 

πολῶν ἢ 18 τὴν πόλιν χατεσχηκό- 
19 τῳ] R et ex corr. A τὸ PA'MLVC 

21 ἐπαμύνοντασ PAMVRC 22 βαρβαρουςὶ vovo 
εὐνοίασ, v ex y corr. uid. A 

10 

15 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. IV 240—241 (IV 3) 919 

τρόπων συγγένεια". νῦν δ᾽, εἰ μέν τις αὐτοὺς ἐξετάζοι za9* ἕνα, 
μυρίων ἕκαστος εὑρεϑήσεται ϑανάτων ἄξιος. τὰ γὰρ ϑύματα xai 

χαϑάρματα τῆς ττόλεως ὅλης, κατασωτευσάμενα τὰς ἰδίας οὐσίας 

xal τυρογυμνάσαντα τὴν ἀπόνοιαν ἐν ταῖς τιέριξ χώμαις τε καὶ 

γγεόλεσι, τελευταῖα λεληϑότως σεαρεισέρρευσαν εἰς τὴν ἱερὰν τιόλιν, 

λῃσταὶ δι᾿ ὑπερβολὴν ἀσεβημάτων μιαίνοντες χαὶ τὸ ἀβέβηλον 

ἔδαφος, otc ὁρᾶν ἔστι νῦν ἀδεεῖς ἐμμεϑυσχομένους τοῖς ἁγίοις xal 
τὰ σχῦλα τῶν z&qgovevuérov χαταναλίσχοντας εἰς τὰς ἀτιλήστους 

γαστέρας. τὸ δ᾽ ὑμέτερον τιλ ἦϑος χαὶ τὸν χόσμον τῶν OzÀOY δρᾶν 
ἔστιν οἷος ἔγερεττεν καλούσης μὲν τῆς μητροπόλεως χοινῷ βουλευ- 

τηρίῳ, συ μμάχους δὲ χατ᾽ ἀλλοφύλων. τί ἂν οὖν εἴποι τοῦτό τις 
p. τύχης ἐπήρειαν, ὅταν λογάσι ττονηροῖς αὔτανδρον ἔϑνος δρᾷ συνα- 
στείζον [αὐτοῖς]; μέχρι πολλοῦ μὲν ἀττορῶ, τί δή στοτε xal τὸ χινῆσαν 

ὑμᾶς οὕτω ταχέως ἐγένετο μὴ γὰρ ἂν δίχα μεγάλης αἰτίας ἀνα- 
λαβεῖν τὰς πτανοτιλίας ὑττὲρ λῃστῶν xol χατὰ δήμου συγγενοῦς" 

&vel δὲ ἡχούσαμεν Ῥωμαίους xal τιροδοσίαν, ταῦτα γὰρ ὑμῶν ἐϑο- 
ούβουν τινὲς ἀρτίως, xol τῆς μητροπόλεως iv ἐλευϑερώσει 
τιαρεῖναι, τελέον vOv ἄλλων τολμημάτων ἐθαυμάσαμεν τοὺς ἀλιτη- 
ρέους τῆς soi τοῦτο ψευδοῦς ἐπινοίας" ἀνδρας γὰρ φύσει φιλε- 
λευϑέρους χαὶ διὰ τοῦτο μάλιστα Τοῖς ἔξωϑεν πολεμίοις μάχεσϑαι 

παρεσκευασμένους ovx ἐνὴν ἄλλως ἐξαγριῶσαι xa^ ἡμῶν ἢ λογο- 

στοιήσαντας χιροδοσίαν τῆς χτοϑουμένης ἔλδυ J'eoíac. ἀλλ᾽ ὑμᾶς 7€ 

PAMLVRC LatHegesippus IV 5 i p. 234. 

1 εὐγένεια L δὲ VRC ἐξετάσοι 1, 2 ἕχαστος εὑρεϑήσεται 
reperientur Lat ϑύματα] ludibria Lat ἀϑύρματα Hudson λύματα Lowthius 

recte ut uid. φρϑάοματα Naber 3 πόλεως] PAL χώρασ MVRO rusticae 
plebis Lat πληϑύος Destinon χατασωτευσάμενοι PA οὐσίας] ϑυσίασ 
PAL patrimoniis Lat successiones Heg 5 παρεισέρευσαν PAMVR 

ἱερὰν om. C δ. 1. ὅν € χαὶ τὸ om. L ἀβέβηλον] ἅγιον LC 
yo τὸ ἅγιον i. marg. V 1 νῦν om. Lat ἐνμεϑυσχομένουσ P 8 ἀπλεί- 

στουσ V!C 9 δὲ VRC 10 οἷος] oic L!C μὲν] om. C et ut uid. Lat 

ὑμᾶς Dindorf ex cod. L. B. τῆσ, c fort. i. ras. P 11 δὲ om. L'RC et ut 
uid. Lat οὖν om. τοῦτο] om. L!, post τὶς suppleuit L? 12 ὅταν — 
13 αὐτοῖς] cum pro mequissimis comuenis (comuenistis aut conuenisse codd.) 
infegrae nationis uestrae arma uideat conspirare Lat συνασπίζον αὐτοῖς] 
συνασπίζον, αὐτὸς Bekker συνασπίζοντασ Destinon — 13 αὐτοῖς expunxit A 
ἀπορεῖν 1,1 ἀπορεῖν παρέστη uel simile Niese x«i om. VC 14 ὑμᾶς] 
ὑμᾶσ χαὶ VO οὕτωσ 1, 15 x«l om. Lat συγγενῶν, ὧν ex corr. 
m.2R 16 δὲ] δ᾽ L, om. Lat ἠκούσαμεν] audistis Lat — 18 πλέον — 19 ἐπι- 
voíec]| unde mirati sumus praeter alia noxiorum tale commentum Lat ἐϑαυ- 
μάσαμεν] ἐθαύμασέ τισ VRO περὶ τοῦτο ψευδοῦς] περὶ τὸ ψεῦδοσ 
VRC 21 παρεσχευασμένουσ, ovo ex ois corr. uid. A 22 zo- ϑουμένησ 
(eras. uid. v) A πορϑουμένησ PMV'!RLat yo καὶ ποϑουμένησ i. marg. M 
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χρὴ σχέπετεσθαι τούς ve διαβάλλοντας xol καϑ' ὧν, συνάγειν T6 
τὴν ἀλήϑειαν ova ἐκ τῶν ἐπισυλάστων λόγων ἂλλ᾽ ἐχ τῶν χοινῶν 

) πραγμάτων. Un γὰρ δὴ χαὶ παϑόντες ἂν ἡμεῖς Ῥωμαίοις προσπῶω- 

λοῖμεν ἑαυτοὺς νῦν, zagóv ἢ μηδὲ αἀτιοστῆναι τὸ πρῶτον ἢ τεροσ- 
χωρῆσαι ταχέως ἀπτοστάντας ὕντων ἔτι τῶν πέριξ ἀπτορϑήτων; νῦν 
uiv γὰρ οὐδὲ βουλομένοις διαλύσασθαι ῥάδιον, ὅτε Ῥωμαίους μὲν 
ὑγιερόπτας τιξδτοίηχεν ὑποχείριος ἡ Γαλιλαία, φέρει δ᾽ αἰσχύνην 
ἡμῖν ϑανάτου χαλειτωτέραν τὸ ϑερατιείειν αὐτοὺς ὄντας ἤδη τελη- 
σίον. xci ἐγὼ xa^ ἑαυτὸν μὲν ἂν εἰρήνην πιροτιμήσαιμι ϑαγάτου, 
πολεμούμενος δ᾽ ἅπαξ xol συμβαλὼν ϑάνατον εὐχλεᾶ τοῦ ζὴν 

αἰχμάλωτος. σππότερον δέ φασιν ἡμᾶς τοὺς τοῦ δήμου :τροἑστῶτας 

πέμψαι κρύφα πρὸς Ῥωμαίους ἢ χαὶ τὸν δῆμον χοινῇ ψηφισάμενον; : 
el μὲν ἡμᾶς, εἰσχσάτωσαν τοὺς τιἐμφϑέντας φίλους, τοὺς διακονή- 

σαντας τὴν προδοσίαν οἰχέτας. ἐφωράϑη τις ἀπιών; ἀναχομιξό- 

μενος ἑάλω; γραμμάτων γεγόνασιν ἐγχρατεῖς; τεῶς δὲ τοὺς μὲν τοσού- 

rove ττολίτας ἐλάϑομιεν, οἷς χατὰ πᾶσαν ὥραν συναναστρεφόμεϑα, 

τοῖς δὲ ὀλίγοις καὶ φρουρουμένοις χαὶ μηδ᾽ εἰς τὴν πόλιν éx τοῦ 

ἱεροῦ τιροελϑεῖν δυγαμέν οις ἐγνώσϑη τὰ κατὰ τὴν χώραν λαϑραίως 

ἐνεργούμενα 3 γῦν δ᾽ ἔγνωσαν, ὅτε δεῖ δοῦναι δίκας τῶν τετολμημέ- 

γων, ἕως δ᾽ ἦσαν ἀδεεῖς αὐτοί, προδότης ἡμῶν οὐδεὶς ὑτιωτυτξύξτο; 

εἰ δ᾽ ἐπὶ τὸν δῆμον ἀναφέρουσι τὴν αἰτίαν, ἐν “φανερῷ δήπουϑεν 

ἐβουλεύσαντο, οὐδεὶς ἀτιεστάτει τῆς ἐχκλησίας, ὥστε τάχιον ἂν τῆς 

μηνίσεως ἔσπευσεν ἢ φήμη πρὸς ὑμᾶς φανερωτέρα. τί δέ; οὐχὶ 

χαὶ πρέσβεις ἔδει σπτέμτεειν Ψηφισαμένους τὰς διαλύσεις; καὶ τίς 

PAMLVRC LatHegesippus IV 1 p. 234 sq. 

1 συνάγειν τε] καὶ συνάγειν L 3 ῥωμαίουσ VC προσπωλοῖμεν]) cod. 

L. B. ex corr. προσπωλοῦμεν (— πολ — P) PAMVRC προσπολεμοῦμεν L dederimus 

Latzgocszo2obutv Herwerden 4 παρὸν] παρ᾽ ὧν Υ|Β0 . μηδὲ] μηδένασ 1." 

προχωρφῆσαι L! 5 ἀποστάντεσ V 1 πεποιήκει PA. ἐποίησεν V 

δὲ VRC 9 xal ἐγὼ] χαγὼ μὲν L χαὶ ἔγωγε VRC xa9^ ξαυτὸν] xat 

ἐμαυτὸν LVRC uiv om. L ϑανάτου] 9«végov Destinon 10 δὲ VRC 

εὐχλεᾶι V! — 11 πρότερον A! ὀ 12 xol om. L 1 δὲ] μὲν A 17 μηδὲ 

LVR ἐκ τοῦ ἱεροῦ om. 1 18 προσελϑεῖν C τὰ om. R 19 νῦν à] 

viv δὲ LVR an uero nunc Lat νῦν δέ γ᾽ Destinon ὅτε] Bekker ὅτε codd. 
quando Lat 20 δὲ AMLVR οὐδεὶς] οὐδεεῖσ L ὑμῶν C ὕὅἧποπτεύετο 

AIV!IRC 21 δὲ VRC 22 ἐβουλεύσατο uertit Lat οὐδεὶς] PAVR Lat 

«al ovóslo M. οὐδὲ sio γὰρ L οὐδεὶσ γὰρ € ἀπεστάτη PV! coe] 

óc.L 23 ZP-onsvosev L ὑμᾶς] ἡμᾶσ V! τί — 24 διαλύσεις] quid. autem 

opus erat legatos mittere, cum certa nobis esset de tractione sententia? Lat 

δέ] δ᾽ L do: C οὐχὶ 5. 5 24 zal om. PLat φψηφισομένουσ PAMVRO 

e 
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, 4^4* - , ' 

ὁ χειροτονηϑείς; εἰσσάτωσαν. ἀλλὰ τοῦτο uiv δυσϑανατούντων zai 
, » ' / Y , - , Z ' χύλησίον οὔσας τὰς τιμωρίας διαχρουομένων σχῆιμίς ἐστιν" εἰ yao 

δὴ 
τοῦτο τοὺς διαβάλλοντας, ὧν τοῖς τολμήμασιν ἕν μόνον [xaxov] 

Ν - ^ F^ , » ^ - * 

xal προδοϑῆναι τὴν σιόλιν εἵμαρτο, μόνους ἂν τολμῆσαι xcl 

Aeíztet, τοροδοσία. χρὴ δὲ ὑμᾶς, ἐπιειδήτεερ ἅτεαξ τεάρεστε μετὰ τῶν 
ὅσιλων, τὸ μὲν δικαιότατον, ἀμύνειν τῇ μητροτιόλει xci συνεξαιρεῖν 
τοὺς τὰ διχαστήρια καταλύσαντας τυράννους, οἱ πιατήσαντες τοὺς 

γόμους ἐπὶ τοῖς αὐτῶν ξέφεσι ττεττοίηνται τὰς χρίσεις. ἄνδρας γοῖν 

ἀχαταιτιάτους τῶν ἐπιφανῶν ἐκ μέσης τῆς ἀγορᾶς ἁρπάσαντες 

δεσμοῖς τὲ πιρροῃχίσαντο xal μηδὲ φωνῆς μηδ᾽ ἱχεσίας ἀνασχόμενοι 
διέφϑειραν. ἔξεστιν δ᾽ ὑμῖν “ταρελϑοῦσιν εἴσω μὴ “τολέμου νόμῳ 
ϑεάσασϑαι và τεχμήρια τῶν λεγομένων, οἴχους ἠρημωμέγους ταῖς 
ἐχείνων ἁρτιαγαῖς καὶ γύναια xal γενεὰς τῶν ἀπεσφαγμένων μελα- 
γειμονούσας, κωχυτὸν δὲ xoi ϑρῆνον ἀνὰ τὴν στόλιν ὅλην" οὐδεὶς 
γάρ ἐστιν, ὃς οὐ γέγευται τῆς τῶν ἀνοσίων καταδρομῆς" ot ye ἐτεὶ 
τοσοῦτον ἐξώχειλαν ἀτιονοίας, ὥστε μὴ μόνον ἐκ τῆς χώρας χαὶ τῶν 

ἔξωϑεν τιόλεων ἐτεὶ τὸ ττρόσωττον zal τὴν χεφαλὴν ὅλου τοῦ ἔϑνους 
μετενεγχεῖν τὴν λῃστριχὴν τόλμαν, ἀλλὰ καὶ ἀττὸ τῆς ττόλεως ri 
τὸ ἱερόν. ὁρμητήριον γοῦν αὐτοῖς τοῦτο χαὶ χαταφυγὴ ταμιεῖόν τε 
τῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς “ταρασχευιῦν γέγονεν, ὃ δ᾽ on τῆς οἰχουμένης τεροσ- 
χυνούμεγνος χῶρος χαὶ τοῖς ἀττὸ πτεἐράτων γῆς ἀλλοφύλοις ἀκοῇ τετι- 

μημένος τταρὰ τῶν γενηϑέντων ἐνθάδε ϑηρίων χαταττατεῖται" νεα- 
γιξύονταί τὲ ἐν ταῖς ἀπιογνώσεσιν ἤδη δήμους ve δήμοις xal πόλεσι 

PAMLVRC Lat Hegesippus.IV 7 p. 234sq. 

1 τοῦτο] vov € δυσϑανατώντων L!C 2 σκηψίς ἐστι») causationes 

sunt Lat 8. εἵμαρται LVRC.— 4 cv] om. P i. marg. supp. A. £v μόνον 
χαχὸν λείπει] ἕν xaxóv μόνον λείπει Α ἕν χαχὸν λείπει LR ἕν μόνον λείπει 
χαχὸν V χαχὸν ex cod. L. B. aliisque om. Dindorf ὅ πάρεστε] ἐστὲ 1, 
6 δικαιώτατον P συνεξαιρεῖν] L. Dindorf συνεξαίρειν codd. eximere Lat 

8 ἐπὶ om. RC ξαυτῶν L αὑτῶν Bekker 9 τῆς s. P ἁρπάσαντεσ, σαν 

l1 ras. 2 litt, τεσ (abbreuiatum) ex corr. m. 2 V 10 δεσμοῖς --- προῃκίσαντο] 

primum uinculis cruciarunt Lat τε om. L προῃκίσαντο] PLat προσηκί- 

σαντο AMLVRC φωνὴν PAMVRC μηδὲ VRC ἱκεσίαν PAMVRC 

11 δὲ VR ὑμῖν] ἡμῖν V! 19 ἜΣ (vs i. ras.) A 19 γέγευσται LC 

16 ἐξώκιλαν PA!V:R ὥστε] og τὸ L! 17 020v om. L Lat 19 τα- 
μιεῖον τε] ταμεῖον τε L ταμεῖον R xal ταμεῖον V 20 χατασχευῶν L 

δὲ VRC 21 ἀπὸ] ὑπὸ V! ἀκοῇ om. Lat 22 παρὰ τῶν γεννηϑέντων 
P ὑπὸ τῶν παραγεννηϑέντων (παραγενηϑέντων 180) AMLVRC et Lat, in quo 
est per has quae apud nos praeternatae sunt bestiae ἔνϑα δὲ R κατα- 

πατεῖτε P 95 τὲ ὁ 10 23 USUS C δήμους τε δήμοις] δήμοισ 

τε δήμουσ MO δήμοι τὲ δήμοισ V, om. R συγχρούδιν zal πόλεισ πόλεσιν tr. Τὶ 
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πόλεις συγχρούειν xai χατὰ τῶν σπλάγχνων τῶν ἰδίων τὸ ἔϑνος 
στρατολογεῖν. ἀνϑ᾽ ὧν τὸ μὲν κάλλιστον χαὶ πρέπον, ὡς ἔφην, 
ὑμῖν συνεξαιρεῖν τοὺς ἀλιτηρίους xoi ὑττὲρ αὐτῆς τῆς ἀπάτης Guv- 
γομένους, ὅτι συμμάχους ἐτόλμησαν καλεῖν otc ἔδει τιμωροὺς δεδιέ- 
γαι" εἰ δὲ αἰδεῖσϑε τὰς τῶν τοιούτων ἐπιχλήσεις, ἀλλά voL τεάρεστι 
ϑεμένοις τὰ Ora καὶ τταρελϑοῦσιν εἰς τὴν πόλιν σχήματι συγγε- 
γῶν ἀναλαβεῖν τὸ μέσον συμμάχων τε xol “τολεμίων ὄνομα διχαστὰς 
γενομένους. χαίτοι λογίσασϑε, πόσον χερδήσουσιν ἐφ᾽ ὁμολογουμένοις 
χαὶ τηλικούτοις χρινόμενοι ztaQ' ὑμῖν οἱ τοῖς ἀχαταιτιάτοις μηδὲ 
λόγου μεταδόντες" λαμβανέτωσαν δ᾽ οὖν ταύτην ix τῆς ὑμετέρας ἀφί- 
ξεως τὴν χάριν. εἰ δ᾽ οὔτε συναγαναχτεῖν ἡμῖν οὔτε χρίνεσϑαι δεῖ, 
τρίτον ἐστὶ καταλιττεῖν ἑκατέρους καὶ μήτε ταῖς ἡμετέραις ἐπιβαί- 
»etv συμφοραῖς μήτε τοῖς ἐτειβούλοις τῆς μητροττόλεως συνέρχεσϑαι. 

εἶ γὰρ xol τὰ μάλιστα Ῥωμαίοις ὑποπτεύετε διειλέχϑαι τινάς, σταρα- 
τηρεῖν ἔξεστι τὰς ἐφόδους, x&v τι τῶν διαβεβλημένων ἔργῳ διαχα- 
λύπτηται, τότε φρουρεῖν τὴν μητρόπολιν ἐλϑόντας χολάζειν τὲ τοὺς 
αἰτίους ττερωραμένους" ov γὰρ ἂν ὑμᾶς φϑάσειαν οἱ πολέμιοι τῇ 
πόλει προσῳχημένους. εἰ δ᾽ οὐδὲν ὑμῖν τούτων εὔγνωμον ἢ 

μέτριον δοχεῖ, μὴ ϑαυμάζετε τὰ χλεῖϑρα τῶν πυλῶν, ἕως ἂν φέρητε 
τὰ ὕτελα.“ 

4. Τοιαῦτα μὲν ὃ Ἰησοῦς ἔλεγε" τῶν δὲ Ἰδουμαίων οὔτε τὸ 

PAMLVRCLatHegesippus IV 7 p. 234. 

1 τῶν σπλάγχνων τῶν ἰδίων] τῶν ἰδίων σπλάγχνων LVRC 2 ὧν] 
o R! ὡσ ἔφην καὶ πρέπον tr. L 8 ὑμῖν ex ἡμῖν corr. € συνεξαι- 
ρεῖν] L. Dindorf συνεξαίρειν codd. eximere Lat 4 ἔδει 66 τιμωροὺσ ML 
bird" ἼΣ αἰδεῖσϑαι AYLV!C " μέσον, £00 ex corr. A τε om. L 
8 χαίτοι] καίτοι κερδήσαι (χερδήσαι deletum) C λογήσασϑε P λογίσασϑαι 

D) 
AV!C ἐφ᾽ ὁμολογουμένοις] ἐφωμολογουμένοισ PA! 9 ὑμῶν 1, ἡμῖν V 

αἀἸταιτιάτοισ Ὁ 10 ἡμετέρασ R 11 óà VRC ἡμῖν] ὑμῖν Hudson 
κρίνεσϑαι δεῖ] iudicare uultis Lat zolvsod«] xoivsw V δεῖ] δοκεῖ ex 

cod. Voss. Hudson 12 τρίτον] xgsivvov V ἐπεμβαίνειν MVC 13 ἐπι- 
βουλοισ, oi; ex cuc corr. C συνέρχεσθαι! PML συμμένειν καὶ συνέρχεσϑαι 
Α συμμένειν VRO maneatis Lat 14 xal om. P et ut uid. Lat ὑποτ- 

CON NOI pote e V διηλέχϑαι ML διηλέγχϑαι V 15 ἕξεστι] ἔξεστιν 
παρὰ 1 κὰν -- διαχαλύπτηται] cwm factum aliquod eiusmodi patuerit quale 
delatum est Lat ἔργων LVRC διαχαλύπτεται Α 106 φρουρεῖν] φρουρεῖν 

μὲν L? ἐλϑόντας om. Lat κ-ολάζειν C τε] δὲ AL. 18 πόλει] μητρο- 
πόλει MV προσωκισμένουσ PAMVRC δὲ VRC ἡμῖν V εὐγνώ- 
μων Ῥ εὔγνωμον τούτων tr. V 19 ϑαυμάζητε, ἡ ex εἰ corr. V 
κλεῖθρα, tL ex ἡ corr. φέρηται PC — 21 ἔλεγεν, οὔτε] οὐδὲν PAML 
et fort. Lat 
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γελῆϑος πιροσεῖχεν, ἀλλὰ τεϑύμωτο μὴ τυχὸν ἑτοίμης τῆς εἰσόδου, 
zal διηγανάχτουν οἱ στρατηγοὶ τιρὸς ἀνόϑεσιν τῶν ὕτελων αἰχμα- 
λωσίαν ἡγούμενοι τὸ χελευόντων τινῶν αὐτὰ ὄῖψαι. Σίμων δὲ υἱὸς 
Κααϑὰ τῶν 1; 
Bov xal στὰς εἰς ἐπτήχοον τοῖς ἀρχιερεῦσιν, οὐχέτι ϑαυμάζειν ἔφη 

, : ^^ - aj , , ' , 

γεμόνων εἷς, μόλις τῶν οἰχείων καταστείλας vov ϑόρυ- 

φρουρουμένων ἐν τῷ ἱερῷ τῶν προμάχων τῆς ἐλευϑερίας, εἴ γε χαὶ 
τῷ ἔϑνει χλείουσί τινες ἤδη τὴν κοινὴν τιόλιν, xal Ῥωμαίους μὲν 
εἰσδέχεσϑαι “ταρασχευάζονται τάχα xal στεφανώσαντες τὰς τιύλας, 

Ἰδουμαίοις δὲ ἀτεὸ τῶν τιύργων διαλέγονται xal τὰ oni τῆς ἕλευ- 
ϑερίας ὅηίλα χελεύουσι Quat, μὴ τιιστεύοντες δὲ τοῖς συγγενέσι 
τὴν τῆς μητροτεύόλεως φυλακὴν τοὺς αὐτοὺς δικαστὰς ττοιοῦνται τῶν 

διαφόρων, χαὶ χατηγοροῦντές τινων ὡς αἀτοχτείνειαν ἀχρίτους, 

αὐτοὶ καταδιχάζοιεν ὅλου τοῦ ἔϑνους ἀτιμίαν" τὴν γοῦν ἅπασι τοῖς 
ἀλλοφύλοις ἀναττετιταμένην εἰς ϑρησχείαν σιόλιν τοῖς οἰχείοις νῦν 

ἀτιοτετείχισϑε. σπιάνυ γὰρ ἐπὶ σφαγὰς ἐσττεύδομεν καὶ τὸν χατὰ τῶν 
δμοφύλων ττόλεμον οἱ διὰ τοῦτο ταχύναντες. ἵν ὑμᾶς τηρήσωμεν 
ἐλευϑέρους. τοιαῦτα μέντοι χαὶ πρὸς τῶν φρουρουμένων ἠδίχησϑε, 
xal τειϑανὰς οὕτως ὑποψίας οἴμιαι xov! ἐχείνων συνελέξατε. ἔπειτα 

τῶν ἔνδον φρουρᾷ χρατοῦντες ὅσοι χήδονται τῶν χοινῶν τύραγ- 
μάτων, καὶ τοῖς συγγενεστάτοις ἔϑνεσιν ἀϑρόοις ἀττοχλείσαντες μὲν 
τὴν τεόλιν ὑβριστικὰ δ᾽ οὕτως τιεροστάγματα χελεύοντες, τυραγνεῖσϑαι 
λέγετε xoi τὸ τῆς δυναστείας ὄνομα τοῖς ὑφ᾽ ὑμῶν τυραγνουμέ- 
γοις ττεριάτιτετε. τίς ἂν ἐνέγχαι τὴν εἰρωνείαν τῶν λόγων ἀφορῶν 

PAMLVRC LatHegesippus IV 7 p. 234. 

1 τυχὸν, ὃν ex ov corr. PALC ἑτοίμησ, ἡ i. ras. C, ἡ ex ox corr. V 
2 zai — ὅπλων] proque armis inter se duces indignabantur Lat στρατη - - yol, 

y ex v corr. V πρὸς] τὴν πρὸσ L πρὸσ τὴν C 4 Κααϑὰ] x4a9& M χαϑλὰ 
VRC catAía (gen.) Lat; cf. ἃ 235 τὸν τῶν οἰχείων καταστείλασ ϑόρυβον 
LVRC ὃ ὑπήχοον 1, ἐπήχωον Ὁ θ ἱερῷ] ναῶ 1 7 χλείουσιν ἤδη τινὲσ 
tr. LV 8 x«l] δὲ xoi VRC 9 ióovuetove C ὅδ om. RC 12 δια- 
φορῶν M χατηγορούμενοι L ἀποχτεῖναι O 15 ἀποτετείχισϑε! A prae- 
clusistis Lat ἀποτετειχίσϑαι PHLVRC σφαγὰς] vos Lat unde σφᾶς Hudson 

τὸν] om. PAR τῶν C 16 οἱ διὰ — 17 ἐλευϑέρους] qui ob hoc adesse pro- 
perauimus, ut uos liberos seruaremus Lat oi] οἱ PA! διὰ τοῦτο ταχύ- 
γαντες, ἵν᾿ ὑμᾶς] MLat διαταχύναντεσ ἵν᾿ ὑμᾶσ ῬΑ διὰ τοῦτ᾽ ἀτυχήσαντεσ ἵν᾽ 
ὑμᾶσ 1, διὰ τοῦτο ταχύναντεσ ἵνα ἀτυχήσαντεσ (ἀτυχήσαν R! ἀτυχήσαντασ R?) 
ὑμᾶσ VROLips 11ηδίχησϑε, s exer corr. PA 18 οἶμαι 1. marg. suppl. m. 2 V 

κατ᾽] χαὶ zcv MLVRCLat  19Zvóo» P 20 ἀϑρόοισ C ἀποκλείοντεσ L 
uiv om. VRC — 21 τὴν i. ras. Μ δὲ VRO οὕτω ΕΟ προστάγματα 
πρὸσ τὰ πράγματα PAVR τυραννεῖσϑε LC et ut uid. V! 22 λέγετε] 
ἐλέγετε PA ἡμῶν R 23 περιάπτεται L ἐνέγκη P. ἐνέγκοι V. et ex 
cort ἢ εἰρωνίαν V! 

271 

274 

270 

216 

211 

218 

279 



280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

384 DE BELLO IUD. IV 279—287 (IV 4. 5) 

εἰς τὴν ἐναντιότητα τῶν τιραγμάτων; εἰ μὴ καὶ νῦν ὑμᾶς ἀτπεοχλεί- 
ουσιν Ιδουμαῖοι τῆς μητροπόλεως, οὺς αὐτοὶ τῶν ττατρίων ἱερῶν 
εἴργετε. μέμψαιτ᾽ ἂν εἰχότως τις τοὺς ἐν τῷ ἱερῷ πολιορχουμένους, 
ὅτι ϑαρσήσαντες τοὺς προδότας xoAaLew, οὺς ὑμεῖς ἄνδρας ἐπισή- 

μους xal ἀχαταιτιάτους λέγετε διὰ τὴν χοινωνίαν, ovx ἀφ᾽ ὑμῶν 
ἤρξαντο xol τὰ χαιριώτατα τῆς προδοσίας μέρη τιροαπέχοψαν. 
ἀλλ᾽ εἰ κἀχεῖνοι τῆς χρείας ἐγένοντο μαλαχώτεροι, τηρήσομεν Ἰδου- 
μαῖοι τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ xal τῆς χοινῆς σπτατρίδος τιροττολεμήσομεν 
ἅμα τούς τε ἔξωϑεν ἐπειιόντας καὶ τοὺς ἔνδον σπιροδιδόντας ἀμυνό- 

u&vot ττολδμίους. ἐνϑάδε τιρὸ τῶν τειχῶν μενοῦμεν ἐν τοῖς ὅτελοις, 

ἕως ἂν Ῥωμιαῖοι χάμωσι προσέχοντες ὑμῖν ἢ ὑμεῖς ἐλεύϑερα φρο- 

γήσαντες μεταβάλησϑε." 
5. Τούτοις τὸ μὲν τῶν ἰδουμαίων ἐπτεβόα τελῆϑος, ὃ δὲ Ἰησοῦς 

ἀϑυμῶν ἀνεχώρει τοὺς μὲν Ιδουμαίους μηδὲν φρονοῦντας δρῶν 
μέτριον, διχύϑεν δὲ τὴν σπεόλιν ττολεμουμένην. ἣν δὲ οὐδὲ τοῖς Ἰδου- 
μαίοις ἐν ἠρεμίᾳ τὰ φρονήματα" xal γὰρ τεϑύμωντο zgüg τὴν ὕβριν 
εἰρχϑέντες τῆς πόλεως xal τὰ τῶν ζηλωτῶν ἰσχυρὰ δοχοῦντες ὡς 
οὐδὲν ἐπταμύνοντας ἑώρων, ἠποροῦντο χαὶ μετενόουν τιολλοὶ τὴν 
ἄφιξιν. ἡ δὲ αἰδὼς τοῦ τέλεον ἀγράχτους ὑποστρέφειν ἐνίκα τὴν 
μεταμέλειαν, ὥστε μένειν αὐτόϑι πρὸ τοῦ τείχους καχῶς avALLO- 

μένους" διὰ γὰρ τῆς νυχτὸς ἀμήχανος ἐχρήγνυται χειμὼν ἄνεμοί 
τὲ βίαιοι σὺν ὄμβροις λαβροτάτοις xai συνεχεῖς ἀστρατεαὶ βρονταί 

τε φρικώδεις xal μυχήματα σειομένης τῆς γῆς ἐξαίσια. πρόδηλον 

PAMLVRCLatHegesippus IV 9 p. 238. 

1 εἰ μὴ — 93 τις] etenim uobis etiam nunc idumeos excludentibus ciuitate 
(namque ipsi nos a patrüs sacris arcetis) recte quis — incusauerit Lat εἰ μὴ 

om.L  zei]x«xsivo:Destinon ἡμᾶσ PAL Destinon ὑποχλείουσιν ἃ 2 ἐδου- 

μαίουσ PALLatDestinon ovc] oo P πατρώων PAM πατρωιων L 
μέμψαιτο VR ἀν] ἂν οὖν Niese τισ εἰχότωσ tr. L 4 ϑαρσήσαν- 
τασ προδότας! πολιορκουμένουσ] ὅτι 9 (ὅτι 9 deletum) C ὅ xai] τε καὶ V 

λέγεται O θ ἤρξατο Ρ τὰ καιριώτατα τῆς! τῆσ καιριωτάτησ VRC 
καιριώτατα ἃ τὰ μέρη, — ngoavéxowav L τηρήσωμεν PAMLVR 
8 προπολεμήσωμεν AMLVR 10 2»9aós] ἔνϑα δὴ R 11 ὑμῖν] Hudson 
ἡμῖν codd. Lat ἐλευϑερία VR φρονοῦντεσ R 13 ἐπεβόα ex ἐβόα 
cor. A 15 δ᾽ Τὶ quippe Lat 16 τὰ om. L τὰ φρονήματα] tumor 
ac spiritus Lat 11 εἱρχϑέντεσ ῬΑ], τὰ] χατὰ Μ 18 ἐπαμύναντασ 1, 
ἠπόρηντο ΤΥ͂ΒΟ 20 ἐμμένειν PAM αὐλισάμενοι L 21 διὰ γὰρ] 
διὰ δὲ (litt. ἃ ó5 i. ras. m. 2 R) ΠΕ Lat ἀμείχανοσ € 22 λαβροτάτοις 

om. Lat 23 μυχήματα] νυχτὸσ μυχήματα (v post u i. ras.) L ἐξαί- 
σιον L 
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δὲ ἦν E^ ἀνϑρώτεων ὀλέϑρῳ τὸ κατάστημα τῶν ὅλων συγχεχυμένον, 
χαὶ οὐχὶ μιχροῦ τις ἂν εἰχάσαι συμτιτώματος τὰ τέρατα. 

6. Mía δὲ τοῖς ᾿Ιδουμαίοις xci τοῖς ἐν τῇ πόλει χιαρέστη 

δόξα, τοῖς μὲν ὀργίζεσθαι τὸν ϑεὸν ἐττὶ τῇ στρατείᾳ χαὶ οὐχ ἂν 
διαφυγεῖν ἐττενεγχόντας ὅητλα τῇ μητροττόλει, τοῖς δὲ σπιερὶ τὸν 
"Avavov νεγιχηχέναι χωρὶς σπιαρατάξεως xal τὸν ϑεὸν ὑττὲρ αὐτῶν 
στρατηγεῖν. χαχοὶ ὃ᾽ ἦσαν ἄρα τῶν μελλόντων στοχασταὶ χαὶ 

χατεμαντεύοντο τῶν ἐχϑρῶν ἃ τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ἐτίήει τεαϑεῖν. οἱ 
μὲν γὰρ Ἰδουμαῖοι συστιειραϑέντες τοῖς σώμασιν ἀλλήλους ἀντέ- 
ϑαλίον χαὶ τοὺς ϑυρεοὺς ὑπτὲρ χεφαλῆς συμφράξαντες ἧττον ἐχα- 
χοῦντο τοῖς ὑετοῖς, οἱ δὲ ζηλωταὶ μᾶλλον τοῦ χαϑ' αὑτοὺς χινδύνου 

ὑπὲρ ἐκείνων ἐβασανίζοντο xoi συνελϑόντες ἐσχόττουν, εἴ τινα μηχα- 
νὴν αὐτοῖς ἀμύνης ἐπινοήσειαν. τοῖς μὲν ovv ϑερμοτέροις ἐδόχει 
μετὰ τῶν ὅτελων βιάζεσθαι τοὺς τταραφυλάσσοντας, ἔπειτα δ᾽ εἰσ- 
πεσόντας εἷς μέσον τῆς “τόλεως ἀναφανδὸν ἀνοίγειν τοῖς συμμά- 
χοις τὰς πύλας" τούς τὲ γὰρ φύλακας εἴξειν τερὸς τὸ ἀδόχητον 

αὐτῶν τεταραγμένους ἄλλως τὲ xal τοὺς πιλείονας [αὐτῶν] ὄντας 
avóztÀovg xal zt0ÀéÉucY ἀπείρους, xal τῶν χατὰ τὴν πόλιν δυσσύν- 

αχτὸν ἔσεσϑαι τὸ τλῆϑος χατειλημένον ὑττὸ τοῦ χειμῶγος εἰς τὰς 
οἰχίας. εἰ δὲ xaí τις γένοιτο χίνδυνος, τιρέτεειν αὐτοῖς ττᾶν ὁτιοῦν 
παϑεῖν ἢ τιεριιδεῖν τοσοῦτον τιλῆϑος δι᾿ αὐτοὺς αἰσχρῶς ἀπολλύ- 
μενον. οἱ δὲ συνετώτεροι βιάζεσϑαι μὲν αγτεγίνωσχον δρῶντες οὐ 
μόνον τὴν αὐτῶν φρουρὰν τιληϑύουσαν ἀλλὰ χαὶ τὸ τῆς πόλεως 
τεῖχος διὰ τοὺς ᾿Ιδουμαίους ἐτειμελῶς φυλασσόμενον, Qoyró ve scav- 
ταχοῦ τὸν ᾿νανον παρεῖναι xol χατὰ πᾶσαν ὥραν ἐπιισχέπτεσϑαι 

PAMLVRC LatHegesippus IV 9 p. 238. 

1 LC συνεχόμενον, i. marg. m. 2 yo συγχεχυμένον V 2 ovunto- 

ματος] συμπτῶτοσ M 3 uto] anceps et diuersa Heg 4 τὸν 9sov] τὸ 
ϑεῖον L haud male στρατιὰ PAMVRC τϑἥ ὅς VRO μελόντων A!'C — 8 τοῖς 
ἰδίοις αὐτῶν] sui (nomin.) Lat οἱ — 9 Ἰδουμαῖοι] verum idumei quidem Lat 

9 συσπειραϑέντες] 1, συμπειραϑέντεσ C συστραφέντεσ PAMVR cateruatim den- 
setis (corporibus) Lat ἀνέθαλπον Niese 10 ἐχακοῦντο roto ὑετοῖσ ἧττον 
tr.L 11 wsroio C καϑ'᾽ αὑτοὺς] xa9^ ξαυτῶν L 12 εἴ] ἡ (sic) P 
14 παραφυλάττοντασ L δὲ ΒΟ εἰσπεσόντεσ L — 15 εἰς μέσον om. L 
16 τὰσ πύλασ τοῖσ συμμάχοισ tr. V 11 αὐτῶν] αὐτοῖσ 1, τεταἱ ταραγ- 
μένου C αὐτῶν om. L. 18 πολέμω Ὁ τὴν om. L δυσσύναχτον, v 
i ras, A 19 χειμόνοσ M χατειλημένο»ν] Bekker χατειλημμένον codd. 
quoniam — contineretur Lat 20 πρέπειν, m ante s i. ras. À πρέπειν 

αὐτοῖς om. Lat 21 7] μᾶλλον ἢ Herwerden τοσοῦτο 1, ἀπολλύ- 
ucvov αἰσχρῶσ ir. L 22 ἀπεγίγνωσχον L 23 ξαυτῶν C πλή- 
ϑουσαν VRC 

Iosephus VI. 25 
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τὰς φυλακάς" ὃ δὴ ταῖς uiv ἄλλαις νυξὶν οὕτως εἶχεν, ἀνείϑη δὲ 

xaT ἐχείνην; οὐ κατὰ τὴν .Ανάνου ῥᾳϑυμίαν, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος 

ἀπόλοιτο χαὶ τὸ πλῆϑος τῶν φυλάχων στρατηγούσης τῆς εἱμαρμέ- 
γης, ἢ δὴ καὶ τότε τῆς νυχτὸς προχοπτούσης χαὶ τοῦ χειμῶνος émax- 
μάζοντος χοιμίζει μὲν τοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ φρουρούς, τοῖς δὲ ζηλω- 
ταῖς ἐπίνοιαν ἐμβάλλει τῶν ἱερῶν αἴροντας τιριόνων ἐχτεμεῖν τοὺς 
μοχλοὺς τῶν ztvÀcYv. συνήργησε δ᾽ αὐτοῖς ztQ0G τὸ μὴ καταχουσϑῆναι 
τὸν ψόφον 0 τε τῶν ἀνέμων ἦχος xoi τὸ τῶν βροντῶν ἐπάλληλον. 

7. Διαλανθάνοντες δὲ ix τοῦ ἱεροῦ παραγίνονται πρὸς τὸ 
τεῖχος xal τοῖς αὐτοῖς πρίοσι χρώμενοι τὴν χατὰ τοὺς Ἰδουμαίους 
ἀνοίγουσι πύλην. τοῖς δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐμτπείσοτει ταραχὴ τοὺς 
zt&gl τὸν ᾿άἄνανον ἐπιχειρεῖν οἰηϑεῖσι, καὶ zt&g ἐπτὶ τοῦ ξίφους ἔσχε 
τὴν δεξιὰν ὡς ἀμυνούμενος" ταχέως δὲ γνωρίζοντες τοὺς ἥχοντας 

εἰσήεσαν. εἰ μὲν οὖν ἐτράττοντο τιξρὶ τὴν τεόλειν, οὐδὲν ἐχώλυσεν 
ἂν ἀπολωλέναι τὸν δῆμον αὔτανδρον" οὕτως εἶχον ὀργῆς νῦν δὲ 
σρώτους τοὺς ζηλωτὰς σπεύδοντες τῆς φρουρᾶς ἐξελέσϑαι, δεομένων 

πολλὰ καὶ τῶν εἰσδεξαμένων μὴ τιεριιδεῖν δι᾿ otc ἦλϑον ἐν μέσοις 
τοῖς δεινοῖς μηδ᾽ αὐτοῖς χαλετεώτερον ἐπισεῖσαι τὸν χίνδυνον" τῶν 

μὲν γὰρ φρουρῶν ἁλόντων ῥδᾷδιον αὐτοῖς εἶναι χωρεῖν él τὴν 
πόλιν, εἰ δ᾽ ἅπαξ ταύτην προχινήσειαν, οὐχ ἂν ἔτι ἐχείνων χρα- 
τῆσαι" πρὸς γὰρ τὴν αἴσϑησιν συντάξεσϑαι αὐτοὺὶς xai τὰς ἀνόδους 

ἀποφράξειν" 

PAMLVRCLatHegesippus IV 9 p. 239. 
1 dvé9gy ML — 2 ov] PALat οὔτε L ocv. MVRO fort. recte ἀλλ᾽ oc] 

C ἀλλ᾽ ὥστε PALVR ἄλλωσ τε M sed ut et (ipse) Lat αὐτός τ᾿ Herwerden 
3 ἀπώλοιτο LR. τὸ om. Ὁ 4 ἢ δὴ xai τότε] namque Lat ἢ δὴ] cod. 
Paris. 1429 ἡδη PAMLVR ἡδὴ € καὶ τότε] PALR καὶ δὴ τότε M χαὶ δὴ 
vC 5 χοιμίζει) opprimit somnus Lat ζηλωταῖσ δὲ (δ᾽ L) tr. LVRC 
6 αἴροντας! ἐρῶντασ], 7 δὲ VRO πρὸς] εἰσ 11 μὴ ἀκουσϑῆναι Τὶ 

8 τῶν] vo ΝΜ βροντῶν) βροτῶν V ὄμβρων L ἐπαλληλων PV! 989 δια- 

, Ἵ , , ) 

λανϑάνοντοσ P διαλαϑάνοντεσ, s ex o corr. A διαλαϑόντεσ MLVRC óL 

10 τοῖς — 11 πύλην] seratamque portam, quae ab idumaeis erat, aperiunt Lat 

1l πύλν ἢ ἐμπίπτει ταραχὴ om. Lat τοὺς] τοῖσ PMC 12 ἐπιχειρεῖν, 
εἰσε : E 

siv ex corr. C οἰηϑέντασ (8. m. 2) V ἔσχε] εἶχε L 18 ἀμυνόμενοσ 
PA!MLVC γνωρίσαντεσ MVRC 14 εἰσίεσαν A περὴ ἐπὶ ed. pr. 
ἐχώλυσεν Qv] ἐχώλυσεν VR ἂν ἐχώλυσεν C ἐχώλυεν ἂν Dindorf ex cod. L. B. 
16 σπεύδοντες] ἔσπευδον C et fort. Lat 18 μὴηὴδὲ VRO αὑτοῖς Bekker 

χαλεπώτερον, Às i. ras. maiore A. 20 δὲ LVRC οὐχ] ovv! M οὐδ᾽ C οὔτε 
VR aon Lat ἔτι i. marg. suppl. m. 2 V ἔτ᾽ 1, ἐχείνω V!R!.— 21 αἰσϑησιν, 
«t ex ἃ corr. C συντάξεσθαι Bekker συντάξασϑαι codd. αὐτοὺς] αὐτοῖσ 
PA! καὶ — 22 ἀποφράξει»)] et per ascensus nitentibus se opponent Lat 
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dI - RJ 2 , ' Ὑ - ^^ 

V. 1. Συνεδόχει ταῦτα τοῖς Ἰδουμαίοις, χαὶ διὰ τῆς πόλεως 
2 , ' ^ , , , t- ^ ' * ) - 

ἀνέβαινον τιρὸς τὸ ἱερόν, μετέωροί τὲ oí ζηλωταὶ τὴν ἄφιξιν αὐτῶν 
wy ^ , , ^ » * - , 

ἐχαραδόχουν. χαὶ παριόντων εἴσω xai αὐτοὶ ϑαρροῦντες ττροήεσαν 
RJ - , € , y ἘΞ 2 y , , &x τοῦ ἐνδοτέρου ἱεροῦ. μιγέντες δὲ τοῖς Ιδουμαίοις ztgooéBaAAov 

- ^ - ^ ' - , 3 , » 

ταῖς φυλαχαῖς, x«i τινὰς μὲν τῶν τυροχοιτούντων ἀπτέσφαξαν χοιμω- 
μένους, zo0c δὲ τὴν τῶν ἐγρηγορότων βοὴν διανέστη “τᾶν τὸ τελῆ- 

' 3 , € t. c ^ ' ' , 

Sog xal uev ἐχτυλήξεως ἁρπάζοντες τὰ omo πρὸς τὴν ἄμυναν 
2 , , 5 , t n - ς , 
ἐχώρουν. ἕως μὲν ovv μόνους τοὺς ζηλωτὰς &tyeugelv ὑτιελάμβανον, 
P] , € - Do , , PN 2'c €. J 

ἐθάρρουν ὡς τῷ πλήϑει τιδριεσόμενοι, χατιδόντες δὲ ἔξωϑεν ἐτειι- 
" » ^ » N P] ων λα uw ^ " * 

χεομένους ἄλλους ἤσϑοντο τὴν εἰσβολὴν vov IÓovuaíov, x«i τὸ 
ΕΞ x X 7 ^ [720 - x 

uiv zÀéov αὐτῶν ἅμα ταῖς ψυχαῖς γατέβαλλε τὰ οπτλὰα xal τιρὸς 
x 5 , 34, - , , , οἰμωγαῖς ἣν, φραξάμενοι δὲ ολίγοι τῶν νέων γενναίως ἐδέχοντο 

3o , 7 “ 2 , η , 

τοὺς Ἰδουμαίους xci μέχρι ττολλοῦ τὴν ἀργοτέραν τιληϑὺν ἔσχεπον. 
- , TU ^ M , , 3] 

οἱ δὲ χραυγῇ διεσήμαινον τοῖς χατὰ τὴν zóAty τὰς συμφοράς, χαχεί- 
2 - 2 Σ 7ὴη ς » , ' 

vOv ἀμῦναι μὲν οὐδεὶς ἐτόλμησεν, ὡς ἔμαϑον εἰστιετταικότας τοὺς 
"n UA VEDI. NI EAR DE AE xn DON CDU ovuatovc, ἀργὰ δ᾽ ἀντεβόων xat ἀντωλοφύροντο, xai πολὺς χωχυ- 

* - 2 Y , u M - , 

τὸς γυναιχῶν ἠγείρετο χινδυνεύοντος ἕχάστῃ τινὸς τῶν φυλάχων. 
- ^, 2 Y , ^47; - , 

οἱ δὲ ζηλωταὶ τοῖς IÓovuaíotg συνεπτηλάλαζον xal τὴν ix zavvov 
^ € ' 3 , , 2 , , E 2 J ' 2 Ως 

βοὴν ὁ χειμὼν ἑπτοίξι φοβερωτέραν. ἐφείδοντό τε οὐδενὸς [δου 
- ΄ , 2 - - 

μαῖοι φύσει τὲ (OMOTOTOL φονξύξιν ὄντες χαὶ τῷ χειμῶνι κεχαχω- 
' - ) n b] - ᾿Ξ, E $3 ) 

μένοι xarà τῶν αποχλεισάντων ἐχρῶντο τοῖς ϑυμοῖς" ἤσαν ὃ 
c, T. , τ, 53 A s 
OMOLOL τοῖς ἱχετεύουσι χαὶ τοῖς ἀμυνομένοις xcl zt0ÀÀoUG τήν τὲ 

PAMLVLat Hegesippus IV 9 p. 240. 

1 xol] iamque Lat 2 zoóc]i. ras. minore A εἰσ L 3 zal] deni- 
que Lat ϑαροῦντεσ C προΐεσαν ῬΑ προσίεσαν L 4 ἐνδωτέρου O 
ἐνδοτέρω Bekker, quo non tollitur hiatus προσέβαλον M 5 ἀπέ- 
σφαξαν, ἃ i ras. A χοιμωμέ}! μένουσ P χοιμωμένουσ ἀπέσφαξαν 
tr. L 6 δὲ] τε L, om. C "7 ἀρπάζοντασ R 9 τῷ] τὸ RC δ᾽ 1, 

ἐπεισχεομένουσ (ει et εο i. ras. V) MLVR ἐπισχεομένουσ € circumfundi Lat 
11 κατέβαλε M et ex corr. V χατέβαλλον L — 13 ἀργοτέραν] γεραιτέραν Hud- 
son inductus ut uid. uitioso exemplari Latino, in quo seniorem pro segniorem 

habuit 14 χραυγῇ om. Lat διεσήμανον L 15 εἰσπεπτωχότασ (co eX o 
corr. C) MC εἰσπεπεχότασ R 16 ἀργὰ] ἄγαν MLVRO irrita Lat δὲ VRC 
&vvtBo ov C ἀντωδύροντο Dindorf ex cod. L. B. πολὺς] πολύσ τε L 
γυναικῶν xoxvtóc tr. LVR.— 17 ἠγείρετο] i. marg. yo ἐγίνετο m. 2 Lips 
κινδυνεύοντος — qvAazov] sí quando custodum quisquam in periculum incidisset 
Lat χινδυνεύοντος] ἐχινδύνευόν ve VRC — ἑχάστῃ] ἑκάστησ PA ἕχαστοι VRC 
τινὸς om. VRC 18 συνεπιλάλαζον PA! 19 ἐποίει, ει 5. C 20 cs] δὲ 
Destinon φονεύειν damnat Herwerden 21 χατὰ — ὅπλοις] his qui se 
ezcluserant ut inimicis utebantur Lat ἐχρῶντο, og $., vc i. ras. Ο τοῖς] oc 
LLat 9vuoic] V et i. marg. M ὅπλοισ PAMC ἐχϑροῖσ LRLat et i. marg. 

m. 2 V δὲ LVRC 22 ve om. L 
25* 
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συγγένειαν ἀγαμιμνήσχοντας xci δεομένους τοῦ χοινοῦ ἱεροῦ λαβεῖν 
αἰδῶ διήλαυνον τοῖς ξίφεσιν. ἣν δὲ φυγῆς μὲν οὐδεὶς τόττος οὐδὲ 

σωτηρίας ἐλτείς, συνωϑούμεγοι δὲ χερὶ ἀλλήλους κατεχόπτοντο, χαὶ 

τὸ πλέον ἐχβιαζόμενοι, ὡς οὐχέτ᾽ ἣν ὑποχωρήσεως τόπος ἐπήεσαν 
δὲ οἱ φονεύοντες, ὑπ ἀμηχανίας χατεχρήμνιζον ἑαυτοὺς εἰς τὴν 

πόλιν, οἰχτρότερον ἔμοιγε δοχεῖν οὗ διέφευγον ὀλέϑρου τὸν αὐϑαί- 
Qerov ὑτεομένοντες. ἐτιεχλύσϑη δὲ τὸ ἔξωϑεν ἱερὸν zàv αἵματι, καὶ 
γεχροὺς ὀχταχισχιλίους ττενταχοσίους ἡ ἡμέρα κατελάμβανεν. 

2. Ovx ἐχορέσϑησαν δὲ τούτοις οἱ ϑυμοὶ τῶν Ἰδουμαίων, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν πόλιν τραπόμενοι πᾶσαν μὲν οἰχίαν διήρηταζον, ἔχτεινον 
δὲ τὸν περιτυχόν τα. καὶ τὸ μὲν ἄλλο πλῆϑος αὐτοῖς ἐδόχει σταρ- 

αγάλωμα, τοὺς δὲ ἀρχιερεῖς ἀνεζήτουν, χαὶ xor. ἐχείνων ἣν τοῖς 
χελείστοις ἢ φορά. ταχέως δ᾽ ἁλόντες διεφϑείροντο, xoi τοῖς νεχροῖς 
αὐτῶν ἐπιστάντες τὸν μὲν ᾿ἄνανον τῆς πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας, 
τὸν δὲ Ἰησοῦν τῶν αττὸ τοῦ τείχους λόγων ἐπτέσχωπττον. τιροῆλϑον 
δὲ εἰς τοσοῦτον ἀσεβείας ὥστε xal ἀτάφους Qua, καίτοι τοσαύτην 
3 Y M M , , cr 

Ἰουδαίων ττερὶ τὰς ταφὰς πρόνοιαν στοιουμένων, ὡστε xal τοὺς Ex 

καταδίκης ἀνεσταυρωμένους πτιρὸ δύντος ἡλίου χαϑελεῖν v& xal 

ϑάπτειν. οὐχ ἂν ἁμάρτοιμι δ᾽ εἰπὼν ἁλώσεως ἄρξαι τῇ πόλει 
τὸν ᾿Ανάνου ϑάνατον, καὶ az ἐχείνης τῆς ἡμέρας ἀνατρατῆναι τὸ 
τεῖχος xol διαρϑαρῆναι và πιράγματα Ἰουδαίοις, ἐν ἣ τὸν ἀρχιερέα 

καὶ ἡγεμόνα τῆς ἰδίας σωτηρίας αὐτῶν ἐπὶ μέσης τῆς ττόλεως εἶδον 
ἀττεσφαγμένον. ἦν γὰρ δὴ τά τε ἄλλα σεμνὸς ἁνὴρ καὶ δικαιότα- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 9 p. 240 ExcPeiresc. 
1 τοῦ] τὴν τοῦ P 2 SS ROH τρόπος Bekker τόποσ μὲν οὐδεὶσ 

irs 3 συνωϑούμενοι — 4 ἐχβιαζόμενο! compulsi autem. circa se magis 
quam wi oppressi laniabantur Lat, qui sequentia quoque male intellexit 

4 οὐχέτι MLVRC ἐπίεσαν PA ἐπήεσαν — 5 φονεύοντες] mec inter- 

fectores a caedibus temperarent Lat 5 δὲ] δ᾽ L γὰρ € φονεύοντεσ, νον 

ex corr. M ὑπ] oi δὲ ὑπ᾽ L et ut uid. Lat xol ox V αὑτοὺσ 
AM 6 δοχεῖν] L. Dindorf δοχεῖ codd. διέφυγον PAMLV τ ἐπεχλύσϑη δὲ] 
donec — redundauit Lat πᾶν] ἅπαν L 8. ὀχτακισχιλίουσ καὶ πενταχοσίουσ 

MLVRC 29i marg. uj Ὁ 10 διήρπασαν L 11 περιτυγχάνοντα € 
ἄλλο om. VR. ἐδύχει αὐτοῖσ tr. ῬΑΜ αὐτοῖς fort. spurium 12 δὲ] s. m. 
ΣΝ δ. τὰ ἐζήτουν L 13 πλήστοισ R δὲ ALVRC ἁλότεσ R 
15 zov] τῶν L τῶν] τὸν A!C λόγον A!C ἐπέσχωπτον, ὦ ex s 
corr A 11 τὴν ταφὴν V ποιουμένων] πεποιημένων PMVR. 18 ἀνασταυ- 
ρουμένουσ PAMVRC προ] πρὸσ 1, ad Lat χαϑελεῖν)] καϑαιρεῖν M. χαϑαίρειν 
L χαταστέλλειν Destinon 19 δὲ VRC 22 αὐτῶν damnat Herwerden 
τῆς om. εἶδον] εἶδον αὐτὸν C 28 ἦν γὰρ incip. Exc δὴ om. ἴω; de 
Exc non liquet — 6&»;9] Destinon ἀνὴρ PAMVRC ὁ ἀνὴρ L ανὴρ Exc 
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τος, xal παρὰ τὸν Oyxov τῆς τε εὐγενείας χαὶ τῆς ἀξίας καὶ ἧς 

εἶχε τιμῆς ἠγαττηχὼς τὸ ἰσότιμον καὶ πρὸς τοὺς ταπεινοτάτους, 

φιλελεύυϑερός τ ἐχτόπτως xai δημοχρατίας ἐραστής, ττρό τὲ τῶν 
ἰδίων λυσιτελῶν τὸ χοινῇ συμφέρον ἀεὶ τιϑέμενος καὶ τιερὶ ἡταντὸς 
ποιούμενος τὴν εἰρήνην" ἄμαχα γὰρ ἤδει τὰ Ῥωμαίων" τιροσχοτεού- 
μενος δ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγχης xai và χατὰ τὸν πόλεμον, ὅπως, εἶ μὴ 
διαλύσαιντο Ιουδαῖοι, δεξιῶς διαφέροιντο. χαϑόλου. δ᾽ eizti», 

ζῶντος ᾿Ανάνου πάντως ἂν διελύϑησαν" δεινὸς γὰρ ἣν εἰσιεῖν τὲ 
xci πεῖσαι τὸν δῆμον, ἤδη δὲ ἐχειροῦτο xol τοὺς ἐμτιοδίζοντας" 
ἢ πολεμοῦντες τιλείστην ἂν τριβὴν Ῥωμαίοις τεαρέσχον ὑττὸ τοιούτῳ 
στρατηγῷ. τταρέζευχτο δ᾽ αὐτῷ xol ὃ Ἰησοῦς, αὐτοῦ μὲν λειτεόμε- 
γος χατὰ σύγχρισιν, προύχων δὲ τῶν ἄλλων. ἀλλ᾽ οἶμαι χαταχρίνας 
ὃ ϑεὸς ὡς μεμιασμένης τῆς ττόλεως ἀττώλειαν χαὶ ττυρὶ βουλόμενος 
ἐχχαϑαρϑῆναι τὰ ἅγια τοὺς ἀντεχομένους αὐτῶν καὶ φιλοστοργοῦν- 
τας πιεριέχοτιτεν. οἱ δὲ πιρὸ ὀλίγου τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα περιχείμενοι 
xai τῆς χοσμιχῆς ϑρησχείας χατάρχοντες πιροσχυνούμενοί ve τοῖς ἔχ 
τῆς οἰχουμένης πταραβάλλουσιν εἰς τὴν πόλιν, ἐρριμμένοι γυμνοὶ 
βορὰ κυνῶν χαὶ ϑηρίων ἐβλέποντο. αὐτὴν im^ ἐχείνοις στενάξαι 
τοῖς ἀνδράσι δοχῶ τὴν ἀρετήν, ὀὁλοφυρομένην ὅτι τοσοῦτον ἥττητο 

PAMLVROC LatHegesippus V 2 p. 278. ExcPeiresc. 

1 τε om. LExc 2. ἡγαπικὼσ R τοὺσ ex voi COrr. A — 3 φιλελευ- 
ϑέρουσ ἢ ve] δὲ VRC δημοχρατείασ PA πρό τε] πρότερον P πρό ye 
LExc πρόσ τε R? 4 λυσειτελῶν O τὸ] τὰ VR συμφέροντα VR 
ὅ ἤδη VRO σπροσχοπούμενος --- 11 στρατηγφ] ac prospiciebat ut si. pacisci 
ciuiliter nequiuissent iudaei uel inimici superassent, ut autem breuiter dicam, uiuo 

anano ad transactionem uenissent. mirus enim erat dicere, mirus populo persua- 
dere quae uellet; iam uero impedientes bellantesque subegerat. plurimum autem 
morae sub tali duce attulissent romanis Lat partim corrupta προσχοπούμενοσ, 

7 , 

litt. uevoc sub uersu suppl. A προσχο - HEVOG V 646] 06àLExc, om. VRC 

τὰ om. ALVRCExc 1 δεξιῶς] δεξιαῖσ (cic ex co corr. uid.) A δια- 
φέροιντο] R et i. marg. m. 2 V διαφϑείροιντο PAMLVC Exc καὶ χαϑόλου 
LExc δὲ VRC 8Β διελύϑησαν --- 10 ἂν om. Exc διελύϑησαν] ἢ διελύ- 
ϑησαν Niese δεινῶσ C 9 ἤδη δὲ] εἰ δὲ δὴ P εἰ δὲ M ἤδη δὲ εἰ VRC 
ἐχειροῦτο, οὔ 1. ras. Α ἐχειρῶτο P ἐχεχείρωτο MLVRC 10 πολεμοῦντες] 
Destinon et Niese πολεμοῦντασ codd. παρέσχον, ἐσ ex εἴ corr. C 11 στρα- 
UyyQ] «el στρατηγῶ Exc δὲ VRC 0 om. Exc 12 τῶν] xai 
τῶν Exc 13 μεμιαμμένησ PVRC 14 αὐτῶν] «vtov Exc 15 περιέ- 

περι 
xozcev] Deus L περιέχοψεν Ο περιέτεμεν Exc 16 ve] δὲ LExc 
£x] ἀπὸ LExe — 17 παραβάλουσι Exc ἐρριμένοι AVRExe ἐριμμένοι C 
18 στενάξαι] om. R. στενάξαι ἂν C 19 ὅτι — ἥττητο] tantum. licuisse 
uitiis Lat 
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τῆς χαχίας. ἀλλὰ [γὰρ] τὸ uiv LAvavov xal Ἰησοῦ τέλος τοιοῦτον 
ἀπέβη. 

3. Mer&à δ᾽ ἐχείνους οἵ τὸ ζηλωταὶ xol τῶν Ἰδουμαίων τὸ 
"λῆϑος τὸν λαὸν ὥσπερ ἀνοσίων ζῴων ἀγέλην ἐπιόντες ἔσφαζον. 
xci τὸ μὲν εἰχαῖον ἐφ᾽ οὗ χαταληφϑείη τόπου διεφϑείρετο, τοὺς 
δὲ εὐγενεῖς καὶ νέους συλλαμβάνοντες eig εἱρχτὴν κατέχλειον δεδε- 
μένους, κατ᾽ ἐλπίδα τοῦ προσϑήσεσϑαί τινας αὐτοῖς τὴν ἀναίρεσιν 
ὑχεερτιϑέμενοι. σπιροσέσχε δ᾽ οὐδείς, ἀλλὰ πάντες τοῦ τάξασϑαι μετὰ 
τῶν πογηρῶν κατὰ τῆς πατρίδος προείλοντο τὸν ϑάνατον. δεινὰς 

δὲ τῆς ἀρνήσεως αἰχίας ὑπέμενον μαστιγούμενοί ve xal στρεβλού- 
μενοι, μετὰ δὲ τὸ μηχέτ᾽ ἀρχεῖν τὸ σῶμα ταῖς βασάνοις μόλις 
ἠξιοῦντο τοῦ ξίφους. οἱ συλληφϑέντες δὲ μεϑ' ἡμέραν ἀνῃροῦντο 
γύχτωρ, χαὶ τοὺς νεχροὺς ἐχφοροῦντες ἔρριτιτον, ὡς ἑτέροις εἴη 
δεσμώταις τότστος. ἣν δὲ τοσαύτη τοῦ δήμου χατάτιληξις, ὡς μηδένα 

τολμῆσαι μήτε χλαίδξιν φανερῶς τὸν προσήχοντα νεχρὸν μήτε 
ϑάπτειν, ἀλλὰ λαϑραῖα μὲν yv αὐτῶν χαταχεχλεισμένων τὰ δάχρυα 
xai μετὰ τιξρισχέιψεως, μή τις ἔπιαχούσῃ τῶν ἐχϑρῶν, ἔστενον" ἴσα 
γὰρ τοῖς ττενϑουμένοις 0 τεενϑήσας εὐϑὺς Emaoye" νύχτωρ δὲ χόνιν 

αἴροντες χεροῖν ὀλίγην ἐττερρίπτουν τοῖς σώμασι, xoi μεϑ᾽ ἡμέραν 
εἴ vig παράβολος. μύριοι xci δισχίλιοι τῶν εὐγενῶν νέων οὕτως 

διεφϑάρησαν. 
4. Οἱ δὲ ἤδη διαμεμισηχότες τὸ φονεύειν ἀνέδην εἰρωνεύοντο 

δικαστήρια χαὶ χρίσεις. xci δή τινα τῶν ἐπιφανεστάτων ἀττοχτεί- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 9 p. 240. V 2 p. 279 8q. Exc Peiresc. 

1xexi«c]finiunt Exc χαχίας] finit liber quartus incipit liber quintus Lat 

γὰρ om. P; cf. p.409, 12 ἀλλὰ yag om.Lat 3 óbLVRO ὠδουμαίων, ov ex 
corr. A. 5 χαταληφϑείη] χκατελήφϑη VR εἰρχτὴν PA!'C — "5 προστεϑήσεσϑαι 

PAMVRC αἵρεσιν PL ἀΐρεσιν Α 8 δὲ VRC 9 rov om. L προεί- 
λαντο V!R δεινὰς — 10 στρεβλούμενοι] saeuissime iamen ante moríem 

uerbera sustinebant exulcerati plagis atque tormentis Lat 10 μαστοιγού- 
μενοί ἃ ts om. P «ci προστρεβλούμενοι L et ut uid. Lat 
11 μηκέτι VR 12 δὲ om. C ἀνῃροῦντο] ἀνήγοντο LLat 18 τοὺς] 

tovc uiv C ἐρρίπτουν L ἐρίπτουν Ὁ 14 δεσμόταισ Ἢ 15 μηδὲ 
κλαίειν L ne flere quidem Lat 106 αὐτῶν ἦν (τ.1, χατακεχλεισμένα ΒΟ xal 
καταχεχλεισμένων Destinon τὰ δαχρυα] etiam lacrimae Lat 17 xal μετὰ 

περισχέψεως)] μετὰ περισχέψεωσ δὲ 1, 18 ὃ πενϑήσας εὐθὺς] εὐθὺσ ὃ πεν- 
ϑὼν (sic) 7 19 χεροῖν] χερσὶν L χαιροῖν C ἐπερρίπτουν] ἐρρίπτουν 1, 
20 μύριοι] μύριοι δὲ AMVRO γέων] om. L Lat καὶ νέων Hudson οὕτω 
LRC ovro- V 22 ἀναίδην LVR.— εἰρωνεύονται L 23 δή om. L ἀπο- 
χτεῖναι MVR?C ἀποχτεῖ Ri 
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vety ττροϑέμενοι Ζαχαρίαν υἱὸν Βάρεις" παρώξυνε δὲ αὐτοὺς τὸ λίαν 
τἀνδρὸς μισοπόνηρον xci φιλελεύϑερον, ἣν δὲ καὶ πλούσιος, ὥστε 
μὴ μόνον ἐλχιίζειν τὴν ἁρπαγὴν τῆς οὐσίας, ἀλλὰ xci προσαττο- 
σχευάσεσϑαι δυνατὸν ἄνϑρωπον εἰς τὴν αὐτῶν χατάλυσιν" συγχα- 
λοῦσι μὲν ἐξ ἐπιτάγματος ἑβδομήχοντα τῶν ἐν τέλει δημοτῶν εἰς 
τὸ ἱερόν, πιεριϑέντες δ᾽ αὐτοῖς ὥσττερ ἐπεὶ σχηνῆς σχῆμα δικαστῶν 
ἔρημον ἐξουσίας τοῦ Ζαχαρίου κατηγόρουν, ὡς ἐνδιδοίη τὰ πράγματα 
Ῥωμαίοις xci τιερὶ πιροδοσίας διαττέμιψαιτο σπτρὸς Οὐεστασιανόν. 
ἦν δὲ οὔτ᾽ ἔλεγχός τις τῶν κατηγορουμένων οὔτε τεχμήριον, ἀλλ᾽ 
αὐτοὶ τεετιεῖσϑαι χαλῶς ἔφασαν xal τοῦτ᾽ εἶναι τείστιν τῆς ἀλη- 
ϑείας ἠξίουν. 0 ye μὴν Ζαχαρίας συνιδὼν μηδεμίαν αὐτῷ κατα- 
λειστομένην σωτηρίας ἐλπίδα, κεκλῆσϑαι γὰρ κατ᾽ ἐνέδραν εἰς εἱρχτήν, 
οὐχ ἐπὶ δικαστήριον, ἐτιοιήσατο τὴν τοῦ ζῆν ἀτιόγνωσιν οὐχ ἀπαρ- 
ρησίαστον, ἀλλὰ χαταστὰς τὸ μὲν πιϑανὸν τῶν χατηγορημένων 
διεχλεύασε χαὶ διὰ βραχέων ἀπελύσατο τὰς ἐπιφερομένας αἰτίας. 
ἔπειτα δὲ τὸν λόγον εἰς τοὺς χατηγόρους ἀποστρέψας ἑξῆς πάσας 
αὐτῶν διεξήει, τὰς τταρανομίας xal ττολλὰ τεερὶ τῆς συγχύσεως χατω- 
λοφύρατο τῶν πραγμάτων. οἱ ζηλωταὶ δ᾽ ἐθορύβουν xal μόλις τῶν 
ξιφῶν ἀπεχράτουν, τὸ σχῆμα καὶ τὴν εἰρωνείαν τοῦ δικαστηρίου 
μέχρι τέλους “ταῖξαι τιροαιρούμενοι, xal ἄλλως τιξιράσαι ϑέλοντες 
τοὺς διχαστάς, εἰ παρὰ τὸν αὐτῶν χίνδυνον μνησϑήσονται τοῦ 

δικαίου. φέρουσι δὲ οἱ ἑβδομήκοντα τῷ χρινομένῳ τὰς ψήφους 

PAMLVRC LatHegesippus IV 10 p. 241. 

1 προσϑέμενοι V et ex corr. C Bags] PALat βαρεῖσ VR. gagovzov MC 
βαρισχαίου 1, et i. marg. M, quod magnam habet speciem ueri δ᾽ LC 2 τοῦ 

&rógóc VR. δὲ8.Α ὦστε! óc Ὺ 8 προσαποσχευάασεσϑαη ed. pr. remotum iri 
Lat προσαποσχευάζεσϑαι codd. 4 íavtov L —— 5 uiv] L ovv PAVRC, om. 
MCLat ἑβδομήκοντα] oL δημοτιχῶν L δημωτῶν C εἰς τὸ — 6 σχῆμα) M 

πρόσσχημα P εἰσ τὸ σχῆμα ALVRO specie Lat εἰς σχῆμα Dindorf ex cod. L. B. yo 
τῶν ἐν τέλει δημοτῶν εἰσ τὸ ἱερὸν περιϑέντεσ δ᾽ (δ᾽ om. A) αὐτοῖσ ὥσπερ ἐπὶ 
σχηνῆσ σχῆμα δικαστῶν ἔρημον ἐξουσίασ τοῦ ζαχαρίου (ζαχαρία A) χατηγόρουν 
ὧσ ἐνδιδοίη τὰ πράγματα δωμαίοισ i. marg. ῬᾺ 7 cov] καὶ τοῦ PALVRCLat 
χατη-γόρουν V ἐνδιδοίη τὰ] i. marg. PA ἐνδιδώη τὰ PAMVOC ἐνδιδόντα L 

ἐνδιδόη τὰ ΒΜ 8 διεπέμψατο PA 9 οὐδὲ 1, οὐτε Υ 80 jHieyao À χκατηγορη- 
μένων VR οὔτε, τε 58. αλλ᾽ — 10 ἔφασαν] ipsi autem misisse dixerunt 
Lat 10 τοῦτ᾽, ov ex ὁ corr. A τοῦτο MVR. 11 αὑτῷ Bekker 12 χεχλεῖσϑαι 
ALC ductus Lat 18 τὴν s. P ἀπαρισίαστον C 106 ἔπειτα) εἶτα LVRC 
δὲ om. M 17 διεξίει P περὶ om. V! toig V! συγχήσεωσ € 
χατολοφύρατο PA!C! 18 δ᾽ ἐθορύβουν ex δὲ ϑορύβουν uid. corr. A δὲ 29o- 
ρύβουν VRC 19 εἰρωνίαν C 20 παῖξαι] πῆξαι PAL permanere Lat 
πειρᾶσϑαι V 21 αὐτῶν] αὑτῶν M ἑαυτῶν L αὐτὸν VC 22 δ LC 

τῶν χρινομένων L 
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ἅτεαντες χαὶ σὺν αὐτῷ προδίλοντο τεϑνάναι μᾶλλον ἢ τῆς ἀναι- 
θέσεως αὐτοῦ λαβεῖν τὴν ἐπιγραφήν. ἤρϑη δὲ βοὴ τῶν ζηλωτῶν 
χερὸς τὴν ἀπόλυσιν, καὶ τυάντων μὲν uv ἀγανάχτησις enl τοῖς δικα- 
σταῖς ὡς μὴ συνιεῖσι τὴν εἰρωνείαν τῆς δοϑείσης αὐτοῖς ἐξουσίας, 
δύο δὲ τολμηρότατοι τιροσπτεσόντες ἐν μέσῳ τῷ ἱερῷ διαφϑείρουσι 
τὸν Ζαχαρίαν χαὶ γτιδσόντι ἐπιχλευάσαντες ἔφασαν ,,χαὶ τταρ᾽ ἡμῶν 
τὴν ψῆφον ἔχεις χαὶ βεβαιοτέραν ἀπόλυσιν" ῥίπτουσί τὲ αὐτὸν 

[εὐϑέως) ἀπτὸ τοῦ ἱεροῦ χατὰ τῆς Pu ud φάραγγος. τοὺς δὲ 
δικαστὰς τιρὸς ὕβριν ἀτιεστραμμένοις τοῖς ξίφεσι τύτετοντες ἐξέωσαν 

τοῦ περιβόλου, δι᾿ ἕν τοῦτο φεισάμενοι τῆς σφαγῆς αὐτῶν, ἵνα 
σχεδασϑέντες ἀνὰ τὴν πόλιν ἄγγελοι πᾶσι τῆς δουλείας γένωνται. 

5. Τοῖς δὲ Ἰδουμαίοις ἤδη τῆς παρουσίας μετέμελε xal τεροσ- 
ἰίστατο τὰ πραττόμενα. συναγαγὼν δὲ αὐτούς τις ἀπὸ τῶν ζηλω- 
τῶν xav. ἰδίαν ἐλϑὼν ἐνεδείκνυτο τὰ συμτιαρανομηϑέντα τοῖς xaAé- 
σασι χαὶ τὸ χατὰ τῆς μητροτόλεως διεξήει" τιαρατάσσεσϑαι μὲν 
γὰρ ὡς ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων σπιροδιδομένης Ῥωμαίοις τῆς urvoortó- 
λεως, εὑρηκέναι δὲ προδοσίας μὲν τεχμήριον οὐδέν, τοὺς δ᾽ ἐχείνην 
ὑτιοχρινομένους φυλάττεσϑαι xal τιολέμου xai τυραννίδος ἔργα τολ- 
uova. προσήκειν μὲν οὖν αὐτοῖς διαχωλίειν az ἀρχῆς" ἐπειδὴ 

δὲ Gmel εἰς χοινωγίαν ἐμφυλίου φόνου γύροέτεεσον, ὅρον γοῦν ἐπι- 
ϑεῖναι τοῖς ἁμαρτήμασι καὶ μὴ “ταραμένξδιν χορηγοῦντας ἰσχὺν τοῖς 
καταλύουσι τὰ τιάτρια. χαὶ γὰρ εἴ τινὲς χαλεταίνουσι τὸ χλει- 

PAMLVRC LatHegesippus IV 10 p. 241. 

1 ἅπαντες] PAL Lat ἀπολύσεωσ MVR zo ἀπολίσεωσ C σὺν! - αὐτῶ A 

προείλαντο VR 4 συνεῖσιν (σι R) LR 5 δ δ᾽ οἱ Destinon τολμηρό- 

τατοι τῶν τολμηροτάτων LO τολμηρότεροι R προσελθόνπεσόντεσ (ελϑόν 
expunctum) V διαφϑείρουσι] χτείνουσι L 6 ἐπιχλευάζοντεσ LVRC 

α ΡῚ , * . DB 

ἔφησαν V xal — 1 ἀπόλυσιν] habes et a nobis de absolutione sententiam 

certiorem Lat 7 τὴν ἀπόλυσιν Ὁ 8 εὐθέως om. PA ἀπὸ] ἐκ A 
9 ὕβριν] τὴν ὕβον Ρ τοῖς om. P — 12i marg. 4 C δ᾽ 1, μετέμελεϊ 
μετέμελλε PR? μετέβαλε V —— προΐστατο PL et ut uid. A! — 13 δέ τισ αὐτοὺσ 
tr. M ἀπὸ] ὑπὸ Β ἀπὸ τῶν ζηλωτῶν suspecta Herwerdeno 14 xar 
ἰδίαν — 16 γὰρ] secreto indicabat uniuersa et quae cum his qui eos aduocarant 
scelerate fecissent omnia demonstrabat, arma quidem eos cepisse dicens Lat 

ἐδείκνυτο V; insequentia corrupta aut mutila τὰ] xe) và L. — 15 χαὶ τὸ] τὸ 
L x«i τὰ VO παρατάσσεσϑαι! παραγενέσϑαι L 10 ὑπὸ ex ἐπὶ 
corr. A ῥωμαίοισ προδιδομένησ tr. 1, μητροπόλεως] πόλεωσ ML 11 μὲν 
om. VRC οὐδέν] οὐδὲ fv L. δὲ ΠΥΒΟ 18 zai (ante πολέμου) expunxit A 
19 οὖν om. LLat διακολύειν R ἐπειδὴ] ἐπεὶ LV!C 20 δ Ὁ ἅπαξ 
om. VR ἐνφυλίου O δμοφύλου V προέπεσον] R προσέπεσον PAMVC 
μετέπεσον L incidissent Lat ἐπιτιϑέναι 1, 22 χαταλύουσι] καταλύσασι CX 
cod. Voss. Dindorf τὸ] τῷ Dindorf 
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σϑῆναι τὰς πύλας xal μὴ δοϑῆναι μετὰ τῶν ὅτελων αὐτοῖς ἑτοίμην τὴν 
εἴσοδον, ἀλλὰ τοὺς εἴρξαντας τετιμωρῆσϑαι" καὶ τεϑνάναι μὲν Ava- 
vov, διεφρϑάρϑαι δὲ ἐτὶ μιὰς νυχτὸς ὀλίγου δεῖν τεάντα τὸν δῆμον" 
ἐφ᾽ οἷς τῶν μὲν οἰκείων “τολλοὺς αἰσϑάνεσθϑαι μετανοοῦντας, τῶν 

ἐπιχαλεσαμένων δὲ ὁρᾶν ἄμετρον τὴν ὠμότητα μηδὲ δι᾿ ovg ἐσώ- 
ϑησαν αἰδουμένων" ἐν ὄμμασι γοῦν τῶν συμμάχων τὰ αἴσχιστα 
τολμᾶν, χαὶ τὰς ἐχείνων τιαρανομίας ᾿Ιδουμαίοις τιροσάτιτεσϑαι, 
μέχρις ἂν μήτε χωλύῃ τις μήτε χωρίζηται τῶν δρωμένων. δεῖν 
οὖν, ἐπειδὴ διαβολὴ μὲν zéquve τὰ τῆς τεροδοσίας, ἔφοδος δὲ Ῥω- 

μαίων οὐδεμία τιροσδοχᾶται, δυναστεία δ᾽ ἐπιτετείχισται τῇ τιόλει 
δυσχατάλυτος, αὐτοὺς ἀναχωρεῖν im οἴχου χαὶ τῷ μὴ χοινωγεῖν 
τοῖς φαύλοις ἁτεάντων ἀτιολογήσασϑαι τέρι, ὧν φεναχισϑέντες μετά- 

OXOL€Y. aid 

VI. 1. Τούτοις τιξισϑέντες οἱ Ιδουμαῖοι πιρῶτον μὲν λύουσι 
τοὺς ἐν τοῖς δεσμωτηρίοις τιερὶ δισχιλίους δημότας, οἱ τταραχρῆμα 
φυγόντες ἐχ τῆς πόλεως ἀφιχνοῦνται τιρὸς Σίμωνα, περὶ οὗ μιχρὸν 
ὕστερον ἐροῦμεν" ἔσιειτα ἐχ τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεχώρησαν ἐττ᾽ οἴχου. 
xci συνέβη τὸν χωρισμὸν αὐτῶν γενέσϑαι τταράδοξον ἀμφοτέροις" 
0 ve γὰρ δῆμος ἀγνοῶν τὴν μετάνοιαν ἀνεϑάρσησε τιρὸς ὀλίγον 
ὡς ἐχϑρῶν χεχουφισμένος, οἵ τε ζηλωταὶ μᾶλλον ἐτεανέστησαν, οὐχ 
ὡς vz0 συμμάχων χαταλειφϑέντες, ἀλλ᾿ ἀττηλλαγμένοι τῶν δυσω- 
πούντων xol διατρειτόντων παρανομεῖν. οὐχέτι γοῦν μέλλησις ἢ 

σχέψις ἦν τῶν ἀδιχημάτων, ἀλλ᾽ ὀξυτάταις μὲν ἐχρῶντο ταῖς ἔτει- 

PAMLVRC Lat 

1 xai μὴ δοϑῆναι — 2 sio0ó0v] εἰσ εἴσοδον PAMVYRO zai τὴν εἰσοδον L 
D 5 . s , - - Cr 

atque aditum in oppidum Lat yo vào πύλασ καὶ μὴ δοϑῆναι μετατῶν ὁπλων 

αὐτοῖσ ἑτοίμην τὴν εἴσοδον i. marg. P 2 εἴρξαντασ A τετιμώρησϑε 

PVR!C τετιμαίρησθε A καὶ om. L 3 δ᾽ ML 4 oic] oto L 
6 ἐν] ἐπ᾿ PAMVR ὄμμασι γοῦν] ὄμμασιν ovv A!V τὰ] τὰ- À 

7 vàc] τοὺσ V! 8 μέχρις — δρωμένων] quatenus ea. non prohibeant neque 
ab his separentur Lat μέχρι Βα ὶ χωλύει O χωλύεν V —— χωρίζεται C 
δρομένων PA! — 9 ἐπειδὴ] ἐπεὶ L 10 οὐδὲ μία LVRO δ᾽] τε PAMVRC 
uero Lat 11 xai — 12 μετάσχοιεν] malorumque societatem  uitando cuncta 

diluere flagitia, quorum non sponte sed decepti participes extitissent Lat 

τῷ] ex corr. AC τοῦ PA!'MLVRC'! 12 πέρι Destinon περὶ codd. φαι- 
γναχισϑέντεσ PA 14 τούτοις] τούτοισ δὲ AMLVR 15 δημώτασ A 
δεσμῶτασ M οἱ παραχρῆμα] statimque Lat 18 παράδοξον] παρὰ 

δόξαν VR 19 ἐϑάρσησε PMVRC ἐϑάρρησεν 1, πρὸς om. L 20 ἐπανί- 

στησαν Hudson οὐχ Oc] ὡς οὐχ Destinon 21 χαταληφϑέντεσ V ἀπη- 
λαγμένοι C 22 μέλησισ C 
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γοίαις εἰς ἕχαστα, và δοχϑέντα δὲ τάχιον xal τῆς ἐτεινοίας ἔνήρ- 
yovv. μάλιστα δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρείαν τὲ xol εὐγένειαν ἐφόνων, τὴν μὲν 
φϑόνῳ λυμαινόμενοι, τὸ δὲ γενναῖον δέει" μόνην γὰρ αὐτῶν ἀσφά- 
λειαν ὑπελάμβανον τὸ μηδένα τῶν δυνατῶν χαταλιττεῖν. ἀνῃρέϑη 
γοῦν σὺν στολλοῖς ἑτέροις xal Γουρίων, ἀξιώματι μὲν xoi γένει 
σερούχων, δημοχρατιχὸς δὲ xal φρονήματος ἐλευϑερίου μεστός, ci 
χαί τις ἕτερος Ἰουδαίων" ἀπώλεσε δὲ αὐτὸν ἡ παρρησία μάλιστα 
πρὸς τοῖς ἄλλοις πιλεονεχτήμασιν. οὐδ᾽ ὃ Περαΐτης Νίγερ αὐτῶν 
τὰς χεῖρας διέφυγεν, ἀνὴρ ἄριστος ἐν τοῖς τιρὸς Ῥωμαίους ττολέ- 
uoi; γενόμενος" ὃς χαὶ βοῶν τιολλάχις τάς τε ὠτειλὰς ἐτειδειχκγὺς 
διὰ μέσης ἐσύρετο τῆς πόλεως. ἐπεὶ δὲ ἔξω τῶν πυλῶν ἦχτο, 

τὴν σωτηρίαν ἀτεογνοὺς στξρὶ ταφῆς ἱκέτευεν" οἱ δὲ τιροατιειλήσαντες 
ἧς ἐπεϑύμει μάλιστα γῆς μὴ μεταδώσειν αὐτῷ, τὸν φόνον ἐνήργουν. 
ἀναιρούμενος δὲ 0 Νίγερ τιμωροὺς Ῥωμαίους αὐτοῖς ἔπηράσατο 
λιμόν τὲ χαὶ λοιμὸν ἐπὶ τῷ πολέμῳ xol πρὸς ἅπασι τὰς ἀλλήλων 
χεῖρας᾽ ἃ δὴ πάντα χατὰ τῶν ἀσεβῶν ἐχύρωσεν ὃ ϑεός, xal τὸ 
δικαιότατον, ὅτι γεύσασϑαι τῆς ἀλλήλων ἀπονοίας ἔμελλον οὐχ εἰς 
μαχρὰν στασιάσαντες. Νίγερ μὲν οὖν ἀνῃρημένος τοὺς περὶ τῆς 
χαταλύσεως αὐτῶν φόβους ἐπεχούφισε, τοῦ λαοῦ δὲ μέρος οὐδὲν 
ἣν, Q μὴ τπιρὸς ἀπώλειαν ἐττενοεῖτο τιερόφασις. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν 
διενεχϑέν τινι τιάλαι διέφϑαρτο, τὸ δὲ μὴ προσχροῦσαν xov. εἰρή- 
γην ἐπικαίρους ἐλάμβανε τὰς αἰτίας" καὶ ὃ μὲν μηδ᾽ ὅλως αὐτοῖς 
χυροσιὼν ὡς ὑπερήφανος, ὃ πιροσιὼν δὲ μετὰ παρρησίας ὡς χατα- 
φρονῶν, ὃ ϑεραπεύων δ᾽ ὡς ἐπίβουλος ὑττωτιτεύετο. μία δὲ ἦν 
τῶν ve μεγίστων καὶ μετριωτάτων ἐγχλημάτων τιμωρία ϑανατος" 

PAMLVRCLatHegesippus IV 10 p. 241. 

1 x«l damnat Naber ἐνείργουν A 2 δὲ VR ἀνδρίαν Ὁ τεὶῖ 
suppl. in initio uersus A om. L εὐγένειαν] συγγένειαν 1 τὴν] vo P 
τὸ ἃ 3:0] τὸ R. post γενναῖον 1--- litt. eras. (apparent ego--«») V 
4 μηδένα τῶν] μηδὲν αὐτῶν L ανηρέϑη-, eras. v V 5 l'ovo(ov] gurgon 
Heg Πορίων Hudson 6 φρονήματοσ corr. ex φρονημότατοσ P ἐλευ- 
9£oov M — sixe«l] εἰπε 1, 7 9 LC 8 οὐδὲ ΝᾺ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν 
tr.L 9 ῥωμαίοισ RC 10 zoAAdz. V 11 δ᾽ 1, 12 περὲ in con- 
finio paginarum iterauit C 18 e, ἡ ex corr. P μεταδῶσιν O 14 τιμω- 
ροὺς] τιμωρησομένουσ L τιμωρουμένουσ VRC 15 ἐπὶ ἐν 1, πρὸς ἅπασῆ 
προσάπεισι O 11 ὅτι damnat Destinon [19 ἐπεχούφισεν L 20 ὦ i. ras. 
maiore A ἐπενοείτω P 21 χατ᾽ εἰρήνην uix rectum uideri adnotat 
Destinon 22 ἐπιχαιροὺσ P ἐπὶ καιροὺσ AVR subifas Lat μηδὲ VROC 
23 ὡς — προσιὼν δὲ om. Lat 24 δὲ ALVRC ὑποπτεύετο V!RC!: δὲ] 

vL 25 τε om. LC μετριοτάτων P τῶν μετριωτάτων VRC i. marg. 

χα C ἐγκλημάτων i. marg. suppl. V 

10 

20 
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LY , » EUR] v) Ἁ ^v " * » Tte 3 , 

xai διέφυγεν οὐδείς, εἰ μὴ σφόδρα τις ἣν τατιεινὸς ἡ δὲ ἀγένειαν 
E SION , 

ῃ διὰ τύχην. 
ς ' c ' ^^ , ς , cr € , 

2. Ῥωμαίων δὲ oi μὲν αλλοι πάντε €uoveg ἕρμαιον ἡγου- | j 
^ , - , € ^ f^ 

μένοι τὴν στάσιν τῶν πολεμίων ὥρμηντο σπιρὸς τὴν τιόλιν xal τὸν 
^ » , - [74 , , 

Οὐεσπασιανὸν qzcevyov ὡς av ὄντα χύριον vOv ὅλων, φάμενοι 7t96- 
» , , - , 3 3 , 

γοιαν ϑεοῦ σύμμαχον σφίσι τῷ τετραφϑαι τοὺς ἐχϑροὺς χατ ἀλλή- 
- / TEENS 3 c 

λων" εἶναι μέντοι τὴν δοττὴν οξεῖαν, xoi ταχέως Ἰουδαίους ouovo- 
΄ Ἂς » d , “ὦ ^ , 

ἤσειν [ἡμῖν] ἢ κοπτιάσαντας ἕν τοῖς ἐμφυλίοις κακοῖς ἢ μετανοήσαντας. 
2 ΕΞ 2 - , € , 

Οὐεσπασιανὸς δὲ τιλεῖστον αὐτοὺς ἔφη τοῦ δέοντος ἁμαρτάνειν, 
, E Ὁ“ 74 , ^ 

ὥστεερ ἐν ϑεάτρῳ χειρῶν ve xal ὁτύλων ἐτείδειξιν ττοιήσασϑαι γλιχο- 
, , 2 b , 2 

μένους οὐχ ἀχίνδυνον, ἀλλὰ μὴ τὸ συμφέρον xai τὰἀσφαλὲς σχο- 
- ' 2 , c , , c 

χτοῦντας. εἰ uiv yag εὐϑέως ὁρμήσειεν ἐτοὶ τὴν ττόλιν, αἴτιος ὁμο- 
7ὔ 2 - 2 €- 2 Pt. b 

voíac ἔσεσϑαι τοῖς ττολεμίοις xol τὴν ἰσχὺν αὐτῶν ἀχμάζουσαν ἐφ 
δὴ , 354 , 

ἑαυτὸν ἐπιιστρέινειν᾽ εἰ δὲ πεεριμείνειεν, Ολιγωτέροις χρήσεσϑαι δα- 
- - , AU , J - * 

σεανηϑεῖσιν ἐν τῇ στάσει. στρατηγεῖν μὲν γὰρ ἄμεινον αὑτοῦ τὸν 
' € J ΄ 2 L M / 2 

ϑεὸν ἀπονητὶ Ῥωμαίοις τταραδιδόντα Ἰουδαίους xai τὴν νίχην cutv- ! 
- , cr - Y , 

δύνως τῇ στρατηγίᾳ χαριζόμενον" core χρῆναι διαφϑειρομένων 
χερσὶν οἰχείαις τῶν ἐχϑρῶν xai τῷ μεγίστῳ χαχῷ στάσει χρωμένων 

' - 2 2 - - , 2 - 

ατὰς μᾶλλον αὐτοὺς ἀποχαϑῆσϑαι τῶν χινδύνων y ϑανατῶσιν 9e λλον 0 ] ] 
3 ^ , 3 3 , - , 

ἀνϑρώποις xol λελυσσηχόσιν xav ^ ἀλλήλων χεῖρα μίσγειν. εἶ δέ 
τις οἴεται τὴν δόξαν τῆς νίχης ἑωλοτέραν ἔσεσϑαι δίχα μάχης, 

PAMLVRC LatHegesippus IV 11 p. 242. 

1 ἢν] εἰη L haud male ἢ om. L δι᾿ ἀγένειαν] διὰ πενίαν 14, διὰ 
ἀγένειαν ΒΟ 58 ἕρμαιον A ἕρμαιον (sic) L ἐρμαῖον Ο ξρμαῖονΥ 5 φάμενοι --- 
6 ἀλλήλων] (incitabant) diuinae prouidentiae firmantes auailio in semet hostes 
esse conuersos Lat 6 σύμμαχον] συμμαχεῖν M. fort. recte tQ] vo € 

8. ἡμῖν] om. Lat et ed. pr. ἐν damnat Herwerden 9. δὲ s. A 10 χλιχομέ- 
vova C 11 μὴ om. M συμφέρον] σύμφορον L χαὶ τἀσφαλὲς om. 
Lat τὸ ἀσφαλὲσ MVRC σχοποῦντεσ A! oxomovvrov VR 12 δρμή- 
Gs:&v] ex corr. A δρμήσαιεν PA!MRO et ex corr. V ὡρμήσαιεν L ὡρμήσαμεν V! 
ἐπὶ] εἰσ αἴτιοι MVROLat 18 ἐπαχμαζουσαν L (uires) — etiam nunc wigentes 
(ἃ. e. ἔτ᾽ ἀκμάζουσαν) Lat ἐφ᾽ ξαυτὸν] PL ἐφ᾽ ξαυτοὺσ M ἐφ᾽ αὑτὸν A 
ἐπ᾿ αὐτοὺσ VRC 14 ἐπιστρέψει») Bekker ἐπιστρέφειν codd. prouocaturos 
Lat περιμείνοιεν M. περιμένοιεν LVRC ὀλιγοτέροισ V paucioribus ac 

moderatioribus Lat χρῆσϑαι L 15 ἐν spurium putat Destinon μὲν 

om. 1, αὐτοῦ ἄμεινον tr. 1 10 ἀπονητὶ] ἀχοντὶ L ἀκονιτὶ ΕΟ ἐουδαίουσ 
παραδιδόντα ῥωμαίοισ tr. L Ἰουδαίους] τοὺσ ἰουδαίουσ V ἰουδαίοισ € 

t 
11 στρατηγίᾳ] ἜΤΟΣ Α στρατιᾷ LVC χαριζόμενοσ Ῥ χαριζόμενον, 
» finale i. ras. A 18 χρωμένων] turbatis Lat τρυχομένων Destinon 19 ἀπο- 
καϑεῖσϑαι V ϑανατοῦσιν V! — 20 λελυσσιχόσι P λελυσικόσι (κόσι S.) V 
21 οἴεται, ste, l. ras. 4—5 litt. A ἑωλωτέραν, o. ex αλ corr. m. recent. P 
ξωλοτέραν, oo i. ras. M 
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396 DE BELLO IUD. IV 372—379 (VI 2. 3) 

γνώτω τοῦ διὰ τῶν ὅπλων σφαλεροῦ τὸ μετὰ ἡσυχίας κατόρϑωμα 
λυσιτελέστερον" xal γὰρ οὐχ ἧττον εὐχλεεῖς οἴεσϑαι χρὴ τῶν xarà 
χεῖρα λαμπιρῶν τοὺς ἐγχρατείᾳ xal συνέσει τὰ ἴσα πράξαντας. ἅμα 
μέντοι μειουμένων τῶν ττολεμίων xal τὴν αὑτοῦ στρατιὰν ἀναλη- 
φϑεῖσαν ἐχ τῶν συνεχῶν πόνων ἐρρωμενέστερον ἄξειν. ἄλλως τε 5 
xal τῶν στοχαζομένων τῆς περὶ τὴν γίκην λαμπρότητος οὐ τοῦτον 
εἶναι τὸν καιρόν" οὐ γὰρ περὶ χατασχευὴν OztÀov ἢ τειχῶν οὐδὲ 
περὶ συλλογὴν ἐτειχούρων Ιουδαίους ἀσχολεῖσϑαι, καὶ τὴν ὑπέρϑεσιν 
ἔσεσθαι χατὰ τῶν διδόντων, αλλ᾽ ἐμφυλίῳ πολέμῳ, χαὶ διχονοίᾳ 
τραχηλιξομένους xa^ ἡμέραν οἰκτρότερα πάσχειν ὧν ἂν ἐπιελϑόντες 10 

αὐτοὶ διαϑεῖεν αὐτοὺς ἁλόντας. εἴτ᾽ οὖν τἀσφαλές τις σχοποίη, 

χρῆναι τοὺς ὑφ᾽ ἑἕαυτῶν ἀναλισχομένους ἐᾶν, εἴτε τὸ εὐχλεέστερον 

τοῦ χατορϑώματος, οὐ δεῖν τοῖς οἴχοι νοσοῦσιν ἐτειχειρεῖν᾽ ῥηϑή- 

σεσϑαι γὰρ εὐλόγως οὐκ αὐτῶν τὴν νίχην ἀλλὰ τῆς στάσεως. 
3. Ταῦτα Οὐεσπασιανῷ λέγοντι συνήνουν οἱ ἡγεμόνες, xai 15 

σαραχρῆμα τὸ στρατηγιχὸν τῆς γνώμης ἀνεφαίνετο" ττολλοὶ γοῦν xa^ 
ἡμέραν ηὐτομόλουν τοὺς ζηλωτὰς διαδιδράσκοντες. χαλεπὴ δ᾽ ἣν 
ἡ φυγὴ φρουραῖς διειληφότων τὰς διεξόδους πάσας χαὶ τὸν ὅπωσ- 
οὖν ἐν αὐταῖς ἁλισχόμενον ὡς πρὸς Ῥωμαίους ατειόντα διαχρω- 
μένων. ὅ ye μὴν χρήματα δοὺς ἐξηφίετο χαὶ μόνος ἣν ὃ μὴ διδοὺς 20 
πιροδότης, ὥστε χατελείχεετο TOY εὐττόρων τὴν φυγὴν ὠνουμένων 

PAMLVRCLatHegesippus IV 11 p. 242 Suidas s. τραχηλίζων. 

1 γνώτω] sciat, inquit Lat ὅπλων, o ex ἡ corr. uid. A — us9' C 
2 λυσιτελέστερον ὃν Herwerden γὰρ 8. À εὐχλεὴσ Α χρὴ] εἰ χρὴ 
Ρ-χρὴ A 3 πράξαντας] διαπράξαντασ C 4 αὑτοῦ! ξαυτοῦ L αὐτοῦ 
AMVRO, om. Lat ἀναλειφϑεῖσαν O — 5 ἐρωμενέστερον R ἄξειν] ἕξειν 
Α ἄρξειν (sic) L. ductum iri Lat; εἰ μὲν ἐρρωμενέστερον ἄρξειν" εἰ δὲ ἐρρω- 
μενεστέραν, ἕξειν" i. marg. adnotat litteris maiusculis m. 1 L 6 τῶν otoya- 
ζόντων R τοῖς στοχαζομένοις Hudson τῷ στοχαζομένῳ Destinon τῆς 
om. € 8 ἐπιχουριῶν L xci] atque ideo Lat ὡς Destinon; idem aliter 

sententiam restitui posse existimat uerbis xe? — διδόντων supra p. 395,8 post 

μετανοήσαντας positis 9 διδόντων] διδόντων x«9^ ἡμέραν (cfr. ad u. 10) A 

ἐνφυλίω P ἐμφυλίω, ὦ S. ἃ πολέμῳ — 10 πάσχειν habet Suidas διχονοία, 
o, i ras. | litt. m. 2. 10 τραχηλιαζομένουσ RC χαϑ᾽ ἡμέραν om. A 
χαϑημέραν τραχηλιζομένους tr. Suid οἰχτρότατα LSuid 11 εἴτ᾽ οὐ» NN 
tivovv P εἴτε οὖν VRC τἀσφαλές] τὸ ἀσφαλέσ MVRC τὰ ἀσφαλῆ L —— -— 
studiose Lat 12 εἴτε — 13 χατορϑώματος)] siue facti ad gloriam clariorem — — 
Lat 13 δεῖ MLVRC οἴχοισ V ῥηθήσεται PAVR 14 γὰρ j 
om. PA! 16 i. marg. χβ C yovv] δὲ PAMVROC namque Lat γὰρ 
Bekker 17 δὲ VRC 18 φρουραῖς] φρουρᾷ L ἐξόδουσ V tov] 
τῶν Ὁ ὁποσοῦν C 19 ἐν αὐταῖς om. VRC ἀπιόντα] ἀπιόντω € 
20 ἐ- ξηφίετο C 
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μόνους ξναττοσφάττεσϑαι τοὺς ττένητας. νεχροὶ δὲ κατὰ τὰς λεω- 
φόρους πάσας ἐσωρεύοντο :τταμτυληϑεῖς, χαὶ πτολλοὶ τῶν δρμωμένων 

αὐτομολεῖν τάλιν τὴν ἔνδον ἀπώλειαν ἡροῦντο᾽ τὸν γὰρ imi τῆς 
σπιατρίδος ϑάνατον éAwig ταφῆς ἑποίει δοχεῖν μετριώτερον. οἱ δὲ 
εἰς τοσοῦτον ὠμότητος ἐξώχειλαν, ὡς μήτε τοῖς ἔνδον ἀναιρουμένοις 

μήτε τοῖς ἀνὰ τὰς ὁδοὺς μεταδοῦναι γῆς, ἀλλὰ καϑάτπτερ συνϑήχας 

χεδττοιημένοι τοῖς τῆς τεατρίδος συγκαταλῦσαι χαὶ τοὺς τῆς φύσεως 
γόμους ἅμα τὲ τοῖς εἰς ἀνϑρώτους ἀδιχήμασιν συμμιᾶναι χαὶ τὸ 
ϑεῖον, ὑφ᾽ ἡλίῳ τοὺς νεχροὺς μυδῶντας ἀττέλειτεον. τοῖς δὲ ϑάπτουσί 

τινα τῶν τιροσηχόντων 0 xal τοῖς αὐτομολοῦσιν ἐπιτίμιον ϑάνατος 

ἣν, xci δεῖσϑαι σπταραχρῆμα ταφῆς ἔδει τὸν ἑτέρῳ χαριζόμενον. 
χαϑόλου ve εἰχεεῖν, οὐδὲν οὕτως ἀττολώλει χρηστὸν τιάϑος ἐν ταῖς 
τότε συμφοραῖς ὡς ἔλεος" ἃ γὰρ ἐχρῆν οἰχτείρειν, ταῦτα τταρώξυνε 
τοὺς ἀλιτηρίους, xol ἀπὸ μὲν τῶν ζώντων ixi τοὺς ἀνῃρημένους, 
αὐτὸ δὲ τῶν νεχρῶν ézi τοὺς ζῶντας τὰς ὀργὰς μετέφερον" zai δι᾿ 
ὑχεερβολὴν δέους ὁ τιξριὼν τοὺς ττροληφϑέντας ὡς ἀνατταυσαμέγνους 
ἐμακάριζεν οἵ τὲ ἐν τοῖς δεσμωτηρίοις αἰχιζόμενοι κατὰ σύγχρισιν 
χαὶ τοὺς ἀτάφους ἀντέφαινον εὐδαίμονας. κατεατεῖτο μὲν οὖν 
χεᾶς αὐτοῖς ϑεσμὸς ἀνϑρώτεων, ἐγελᾶτο δὲ τὰ ϑεῖα, xol τοὺς τῶν 

χεροφητῶν χρησμοὺς ὥσττερ ἀγυρτιχὰς λογοποιίας ἐχλεύαζον. πολλὰ 
δ᾽ οὗτοι περὶ ἀρετῆς xol χαχίας πιροεϑέσπιισαν, ἃ παραβάντες oi 
ζηλωταὶ χαὶ τὴν χατὰ τῆς ττατρίδος τιροφητείαν τέλους ἠξίωσαν. 
ἣν γὰρ δή τις παλαιὸς λόγος ἀνδρῶν T ἔνϑα τότε τὴν τιόλιν ἁλώ- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 12 p. 243. V 2 p. 21954ᾳ. Exc Peiresc. 

1 ἀποσφάττεσϑαι VRC 2 ὡρμωμένων (ὦ ex ὃ corr. A) PAV? δρμη- 
μένων C 83 αὐτομομολεῖν V* ἔνδον] ἔνδοϑεν 1; ἠροῦντο (ovvro i. ras. A) 
PARC 4 δοχεῖ ὶ'' δ᾽, 5 ἐξώχιλαν Ρ ὧσ μηδὲ 11 66. μὴδὲ 1, 
χκαϑάπερ incipiunt Exc breuiatis quae proxime antecedunt 1 τοῖς om. V 
9 η1- λίω, ὦ i.ras. Α ἀπέλιπον ΜῸ 10 ὃ — 11 ἦν] idem quod transfugis 
imminebat supplicium mortis Lat δ] ὃ PA χαὶ 0 Exc αὐτομολοῦσι αὶ Εἐπιτί- 
μιοσ PA 11 τὸν ἑτέρῳ] τῶ νεωτέρω PA! 12 ἀπωλώλει AMLV? Exe χρηστὸν, 
ἡ ἷ. τὰ8β. Μ 15 νεχρῶν] ἀνηρημένων Exc 10 ὡς ἀναπαυσαμένους om. Exc 

ἀναπαυσομένουσ C 11 οἵ τε] οἱ δ᾽ LExc 18 ἀτάφους] τάφουσ Exc 
εὐδαίμονασ, (uo i.ras. A. 19 αὐτοῖσ πᾶσ ir. Ὁ ϑεσμὸσ-, 0 ex ὦ corr., eras. 
uid. ; (potest fuisse 9souoori) V 20 χρησμοὺς] LExc ϑεσμοὺσ PAMVRC 
responsis Lat — 21 δ᾽ οὗτοι] δ᾽ αὐτοῖσ LExc δὲ οὗτοι ΒΟ ἐϑέσπισαν C 
22 τὴν] jo LExc προφητείασ LExc 28ην — 398,2 τέμενος] uetus enim quidam 
sermo ferebatur tunc demum ciuitatem captum iri sanctaque flammis eaurenda 

esse, cum lege belli seditio fuisset eaoria fanumque dei propriae manus ante 
uiolassent Lat erat enim sermo uetus et frequens tunc perituram urbem hierusa- 
lem et sancta eius exurenda, cum seditio belli lege incesseret et domesticae manus 
templum dei contaminarent Heg λόγοσ COIT. eX γόμοσ Α ἔνϑα] ἔνϑεον 
cod. Voss. apud Hauerkampum ἐνθέων Holwerda 
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σεσϑαι xal καταφλέξεσϑαι τὸ ἁγιώτατον γόμῳ πολέμου, στασις 
ἐὰν κατασχήψῃ xal χεῖρες οἰχεῖαι πιρομιάνωσι τὸ τοῦ ϑεοῦ τέμε- 
γος" οἷς ovx ἀσιστήσαντες οἱ ζηλωταὶ διακόνους αὑτοὺς ἐχιέδοσαν. 

VIL. 1. Ἤδη δὲ Ἰωάννῃ τυρανγιῶντι τὸ πρὸς τοὺς ὁμοίους ἰσό- 

τιμον ἡδοξεῖτο, καὶ κατ᾽ ὀλίγους τιροσποιούμενος τῶν πονηροτέρων 
ἀφηνίαζε τοῦ συντάγματος. ἀεὶ δὲ τοῖς μὲν τῶν ἄλλων δόγμασιν 
ἀτιειϑῶν. τὰ δὲ αὑτοῦ προστάσσων δεσποτικώτερον, δῆλος ἣν 
μοναρχίας ἀντιποιούμενος. εἶχον δ᾽ αὐτῷ τινὲς μὲν δέει, τινὲς δὲ 
χατ᾽ εὔνοιαν, δεινὸς γὰρ ἣν ἀττάτῃ xal λόγῳ τιροσαγαγέσϑαι, πολλοὶ 
δὲ πρὸς ἀσφαλείας ἡγούμενοι τῆς αὑτῶν τὰς αἰτίας ἤδη τῶν τολ- 

μωμένων ἐφ᾽ ἕνα xal μὴ “πολλοὺς ἀναφέρεσϑαι. τό γε μὴν δρα- 
στήριον αὐτοῦ χατά τὲ χεῖρα χαὶ χατὰ γνώμην δορυφόρους εἶχεν 
ovx ὀλίγους. πολλὴ δὲ μοῖρα τῶν ἀντιχαϑισταμένων ἀττελεέτεξτο, 

σαρ οἷς ἴσχυε μὲν xai φϑόνος δεινὸν ἡγουμένων ὑττοτετάχϑαι τὸ 
πρὶν icovíuQ, τὸ πλέον δ᾽ εὐλάβεια τῆς μοναρχίας ἀπέτρετεεν" 
οὔτε γὰρ χαταλύσειν LL ἤλτειζον αὐτὸν ἅπαξ χρατήσαντα, χαὶ 
χαϑ᾽ αὑτῶν πρόφασιν ἕξειν τὸ τὴν ἀρχὴν ἀντισιρᾶξαι" προῃρεῖτο 
δ᾽ οὖν χολεμῶν ἕχαστος ὅτιοῦν τιαϑεῖν ἢ δουλεύσας ἑκουσίως ἐν 

ἀνδραπόδου μοίρᾳ παραπολέσϑαι. διαιρεῖται μὲν οὖν ἡ στάσις &x 
τούτων, χαὶ τοῖς ἐναντιωϑεῖσιν Ἰωάννης ἀγτεβασίλευσεν. ἀλλὰ τὰ 

μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς διὰ pua Qv, καὶ οὐδὲν ἢ μιχρὸν εἴ 

PAMLVROLat Hegesippus IV 13 p. 243. RP 

1 χαταφλέξεσϑαι] yo χατενεχϑήσεσϑαι 1. marg. P χαταφλεχϑήσεσθϑαι LExc 

καταφλεγήσεσϑαι € τὸ ἁγιώτατον] τὰ ἅγια ὅταν (ὅτ᾽ ἂν L) MLExe τὰ 
ἅγια Ὁ πολέμου νόμω tr. LExc— 2 àv κατασκήψῃ] ἐγκατασχήψη PAMLExc 
ἐγκατασχήψει Destinon οἰχείαισ Ὁ προμιανοῦσι PA. probante Destinone 
τέμενος] ἅγιον τέμενοσ Exc 3 ἀπιστήσαντες] ἀποστήσαντεσ Exc αὐτοὺσ 
MV ἑαυτοὺσ LCExc ἐπέδωσαν Ὁ 4 i. marg. xy Ὁ τοὺς om. Dindorf 
6 ἀφηνιάζετο (ἀφιν- Exc) τοῦ LExc τοῖς] τρεῖσ ὁ μὲν s. Ρ ἴ δὲ αὐτοῦ] 

δὲ αὐτοῦ PVR δ᾽ ξαυτοῦ M δὲ ξαυτοῦ LExc προτάσσων PA ἢ»]1|- ἦν 1, 
S τῆσ μοναρχίασ LExc εἶχον] sociabantur Lat δὲ VRC 9 ἀπάτῃ καὶ 
λόγῳ] oratione atque fallacia Lat λόγῳ] δόλω Ο et fort. Heg yo zai 0020 
i. marg. M προσάγεσϑαι LExc 10 ἀσφάλειαν LExc αὐτῶν 
AMLR'!C ἤδη — τολμωμένων] priorum delictorum Lat τολμωμένων, 

μω ex μὴ corr. €, unde τετολμημένων  coniecerit aliquis 11 πολλοὺς] πολ- 
λοῖσ R? 12 τε om. Ἔχο δοροφόρουσ R! εἶχεν] εἴχειν Exc, om. C 
18 ἀντικαϑημένων AMLVRExe 14 ἴσχυεῖ ἐἰσχὺσ LExc τὸ] vo MLVRExc 
15 δὲ ΜΥΗΟ εὐλαβεία M ἀπέτρεπεν] exagitabat Lat 16 χατάλυσιν C 
11 χατ᾿ αὐτῶν Α xa9^ ξαυτὸν LExc in se Lat προήρητο À προηγεῖτο VR 
18 δ᾽ οὖν] PAMLExc δὲ R δὲ ἢ VO proinde Lat πολεμῶ R &xovoloc] 
ἀχουσίωσ LExc 19 παραπολεῖσϑαι LExc πα ἱπαραπολέσϑαι C 20 ἐναντιω- 
ϑεῖσειν Exc — 21 διὰ φυλαχῆσ αὐτοῖσ tr. LExc οὐδὲν ἢ μικρὸν] οὐδὲ μικρὸν 
ἦν LExc nihil autem (aut ed. Basil.) paruum agebatur Lat 
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zove διηχροβολίζοντο τοῖς ὅτιλοις, ἤριζον δὲ xarà τοῦ δήμου zai 
χότεροι πλείονα λείαν ἄξουσιν ἀντεφιλονείχουν. ἐτεεὶ δὲ ἡ πόλις 
τρισὶ τοῖς μεγίστοις χαχοῖς ἐχειμάζετο, :τολέμῳ xal τυραννίδι xai 
στάσει, χατὰ σύγχρισιν μετριώτερον ἦν τοῖς δημοτιχοῖς ὃ τιόλεμος" 
ἀμέλει διαδιδράσχοντες ἐχ τῶν οἰχείων ἔφευγον τιρὸς τοὺς ἀλλο- 
φύλους xai παρὰ Ῥωμαίοις ἧς ἀτεήληεισαν ἐν τοῖς ἰδίοις σωτηρίας 

ἠξιοῦντο. 
2. Τέταρτον δὲ ἄλλο χαχὸν ἐχινεῖτο πρὸς τὴν τοῦ ἔϑνους χατά- 

λυσιν. φρούριον ἦν οὐ πόρρω Ἱεροσολύμων χαρτερώτατον, ὑπὸ 
τῶν ἀρχαίων βασιλέων εἴς ve ὑπέχϑεσιν γτήσεως ἐν zoAéuov ῥο- 
“αἷς χαὶ σωμάτων ἀσφάλειαν χατεσχευασμένον, ὃ ἐχαλεῖτο Π]ασάδα. 
τοῦτο χατειληφότες οἱ προσαγορευόμενοι σιχάριοι τέως μὲν τὰς 
γλησίον χώρας κατέτρεχον οὐδὲν τελέον τῶν ἐτειτηδείων zcogitóuevot 
δέει γὰρ ἀνεστέλλοντο τῆς ττλείονος ἁρτιαγῆς" ὡς [δὲ] τὴν Ῥωμαίων 
στρατιὰν ἠρεμοῦσαν, στάσει δὲ xal τυραννίδι ἰδίᾳ τοὺς ἐν Ἱεροσο- 
λύμοις Ἰουδαίους ἐτεύϑοντο διῃρημένους, ἁδροτέρων ἥτετοντο τολμη- 
μάτων. xoi χατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων, ἣν ἄγουσιν Ἰουδαῖοι 
σωτήρια ἐξ οὗ τῆς ὑπ᾿ Αἰγυπτίοις δουλείας ἀνεϑέντες εἷς τὴν 

σεάτριον γῆν χατῆλθον, νύχτωρ τοὺς ἐμητοδὼν ὄντας διαλαϑόντες 
γολίχνην τινὰ χατατρέχουσιν χαλουμένην Ἐνγαδὸδί, ἐν ἡ τὸ μὲν 
ἀμύνεσθαι δυνάμενον πρὶν ὅπλων ἅψασϑαι xai συνελθεῖν φϑά- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 13 p. 244. ExcPeiresc. 

1 ποτε] ποτε συνέβη M ἤριζον] uel maaime contentionem. susceperant 
Lat 2 πότερον M. πρότεροι CExc λείαν spurium putat Destinon 
ἀνάξουσιν MLVRC Exc ἐπεὶ ἐπειδὴ LExc 4 στάσει zal τυραννίδι (ι 
(1ἰπ ó) i. ras) tr. M μετριότερον P 5 ἀμέλει! μέλει Exc ἀλλοφύλους] 
ἀλλοτρίουσ VRC 6 χκαὶ-- 8 κατάλυσιν om. Exc 8 4420] ἤδη ed. pr. 
10 εἰς] zo P χτήσεων LExc ἐν] καὶ Exc 11 χατασχευασμένον A! 

ὃ ἐχαλεῖτο] ἐχαλεῖτο δὲ LExc haud male μασανδρα (sic) Exe mesada cod. 
Vat. Lat 12 προχατειληφότεσ LOExc occupauerant Lat σικάριοι] σικάριοι 
λησταὶ M, i. marg. λησταὶ PA τέως -- 13 ποριζόμενοι om. LVROLatExc 

13 τῶν] AM, om. Ρ ἐπιτήδειον P et ut uid. A! — 14 ὡς εἶθ᾽ ὡσ ex corr. A 

δὲ] om. PALat; quareu. 13 οὐδὲν δὲ πλέον proponitDestinon δωμαίων μὲν LExc 
15 στρατιὰν αὖϑισ ἠρεμοῦσαν Ο' στάσι Exc ἰδίᾳ] suspectum ió/av Exc 
10 ἐπυνθάνοντο LExc ἀνδροτέρων PA!Exc ἀδροτέρων VR. 11 Ἰουδαῖοι] 
ἐβραῖοι LLat 18 σωτηρία VRC ἐξ οὗ] MLLatExc ἐξόδου PAVR ἐξόδου 

ὅτε Ο ἐξ ὅτου Destinon τῆς] τοῖσ Α'Ο ὑπ᾽ ἀπ᾿ ΒΞ αἰγυπτίοις] αἰγύπτου 
LExc 19 διαλαϑέντεσ Ὁ 20 πολίχνην] PAMLLatExc xal πολίχνην LVRC 
τινὰ — "Evyaóót] τινα καλουμένην yaóóstv κατὰτρέχουσιν Exc ἐνγαδδί, v 
i ras. A γαδδεὲν LExc yo γαλάδιν i. marg. PA yo zal γαλαδδίν i. marg. M 
galadin Lat ἐν --- ἐξέβαλον] ubi pugna quidem iudaeos ante praeuentos aique 
dispersos quam arma caperent siue concurrerent ciuitate pepulerunt Lat 
21 ἀμύνασϑαι LExc ἅψασϑαι ὅπλων tr. PAMVR 
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σαντες ἐσχέδασαν xal τῆς τεόλεως ἐξέβαλον, τὸ δὲ φυγεῖν ἧττον ὄν, 

γύγναιά τε xal παῖδας, ὑττὲρ ἑπτταχοσίους ἀναιροῦσιν. ἔπειτα τοὺς 
τε οἴχους ἐξεσχευασμένοι xal τῶν χαρτιῶν τοὺς ἀχμαιοτάτους ἀρττά- 
σαντὲς ἀνήνεγχαν εἰς τὴν ασάδαν. xai oi μὲν ἐλύζοντο πάσας 
τὰς περὶ τὸ φρούριον χώμας xol τὴν χώραν ἑπόρϑουν ἅπτασαν 
γροσδιαφϑειρομένων αὐτοῖς χαϑ' ἡμέραν ἑχασταχόϑεν οὐχ ὀλίγων" 
ἐχινεῖτο δὲ xal χατὰ τὰ ἄλλα τῆς Ἰουδαίας κλίματα τὸ τέως ἠρε- 
μοῦν τὸ λῃστριχόν, χαϑάττερ δὲ ἐν σώματι τοῦ χυριωτάτου φλεγ- 
μαίνοντος τάντα τὰ μέλη συνενόσει᾽ διὰ γοῦν τὴν ἐν τῇ μητρο- 
χύλει στάσιν xol ταραχὴν ἄδειαν ἔσχον οἱ χατὰ τὴν χώραν τιονηροὶ 
τῶν ἁρπαγῶν xol τὰς οἰχείας ἕκαστος χώμας ἀρητάζοντες ἔπειτα 
εἰς τὴν ἐρημίαν ἀφίσταντο. συναϑροιζόμενοί τὲ χαὶ συνομνύμενοι 
xarà λόχους στρατιᾶς μὲν ὀλιγώτεροι zvÀ&íovg δὲ λῃστηρίου /900- 
ἔγειτστον ἱεροῖ ic χαὶ πόλεσιν, χαὶ χαχοῦσϑαι μὲν συνέβαινεν ἐφ᾽ οὺς 

ὁρμήσειαν ὡς ἐν πολέμῳ καταληφϑέντας, φϑάνεσϑαι δὲ τὰς ἀμύ- 

γας ὡς λῃστῶν ἅμα ταῖς ἁργχαγαῖς ἀποδιδρασκόντων. οὐδὲν δὲ 

μέρος ἣν τῆς Ἰουδαίας, ὃ μὴ τῇ σπροαγνεχούσῃ πόλει συναττώλλυτο. 

8. Ταῦτα Οὐεσπασιανῷ παρὰ τῶν αὑτομόλων διηγγέλλετο. 

xaízeg γὰρ φρουρούντων τὰς ἐξόδους τῶν στασιαστῶν ἁπάσας καὶ 

διαφϑειρόντων τοὺς διτωσοῦν προσιόντας, ὅμως ἤσαν οἱ διελάν- 

ϑανον xai καταφεύγοντες εἰς τοὺς Ῥωμαίους τὸν στρατηγὸν ἐνῆγον 

ἀμῦναι Ty πόλει καὶ τὰ τοῦ δήμου “τἐρισῶσαι λείψανα" διὰ γὰρ 

τὴν τιρὸς Ῥωμαίους εὔνοιαν ἀνῃρῆσϑαί ve τοὺς πολλοὺς xal κιν- 

PAMLVROCLatHegesippus IV 13 p. 244. Exc Peiresc. 

1 ἐσχέδασαν] MLCExc et i. marg. PA ἐχόλασαν PAVR; ἐσχέδασαν num 

uerum sit dubitat Destinon φυγεῖν] φεῦγον LExc ὄν] ὧν PA ἦν LExc — 2 cz] 

δὲ LExe, om. M. 3 ἀχμαίουσ LVRCExc fort. recte 4 μασάδα LExc mesada 

cod. Vat. Lat οἱ μὲν om. Exc ἐληΐζοντο codd. ὅ τὸ- Β 6 αὐτοῖς χαϑ' 

ἡμέραν] καϑ’ ἡμέραν αὐτοῖσ 1, καϑ' ἡμέραν τοῖσ Exc 7 ἐχινεῖτο --- 8 λῃστρικόν) 

simul autem concitat sunt etiam per singulos iudeae tractus in latrocinia qui interim 

quiescebant Lat ἐχινείτω Ὁ χκατὰϊ M. et ex corr. A, om. PA!LVRCExc 

τἄλλα 1, τἀλλὰ Exc Ἰουδαίας] ἰδουμαίασ LC τὸ τέως] τότε ὧσ P τότε 

τέωσ VROC ἠρέμουν VR 8 τὸ om. AMLExc τὸ λῃστρικόν spurium 

uid. δὲ] γὰρ A. ἐν] ἐν évi LExc 9. μέλη, με i. ras. A μέλει R 

συννοσεῖ omisso mox γοῦν Herwerden τῇ om. VRO 11 ἕχαστοι L 

ἁρπάξαντεσ LVR ἔπειτα ex ému corr. A 12 τὴν om. M συνο- 

μούμενοι Exc 14 πόλεσι MC οὖς] ove ἂν LExc 15 ωὡρμή- 

σειαν ἐν om. LExc καταλειφϑέντασ LR 11 Ἰουδαίας] ἰδαίασ C 

προσανεχούση LExc προανεχούσι € συναπόλλυτο PLExc συναπώλλοντο V 

e 

συναπόλλοιτο CO 18 περὰ C διηγγέλλετο) ἀπήγγελτο Exc, quae hic finiunt 

19 τῶν στασιαστῶν τὰσ ἐξόδουσ tr. Ρ 2120 ὁποσοῦ C 28 πολοὺσ O 
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δυνεύειν τοὺς τιεριόντας. ὃ δὲ οἰχτείρων ἤδη τὰς συμφορὰς αὐτῶν 412 
τὸ μὲν δοχεῖν ἐχηιολιορχήσων ἐφίσταται τὰ Ἱεροσόλυμα, τὸ δὲ 
ἀληϑὲς ἀπαλλάξων πολιορκίας. ἔδει μὲν τεροκαταστρέψασϑαι τὰ 413 
λειχτόμενα xol μηδὲν ἔξωϑεν ἐμτιόδιον τῇ τεολιορχίῳ χαταλιγεῖν" 
ἐλθὼν οὖν ἐπὶ τὰ Γάδαρα μητρόπολιν τῆς Περαίας χαρτερὰν 
τετράδι “ύστρου μηνὸς εἴσεισιν εἰς τὴν πόλιν" χαὶ γὰρ ἔτυχον οἱ 414 
δυνατοὶ λάϑρα τῶν στασιωδῶν τιρεσβευσάμενοι σιρὸς αὐτὸν σιερὶ 
παραδόσεως πόϑῳ ve εἰρήνης καὶ διὰ τὰς οὐσίας" πολλοὶ δὲ rà 
Γάδαρα κατῴχουν πλούσιοι. τούτων τὴν 7ερεσβείαν ἠγνοήχεσαν οἱ 415 
διάφοροι, σλησίον δὲ ἤδη ὄντος Οὐεσπασιανοῦ διεγεύϑοντο, xci 
χατασχεῖν μὲν αὐτοὶ τὴν πόλεν ἀπέγνωσαν δύνασθαι τῶν τε ἔνδον 
ἐχϑρῶν “τλήϑει λειπόμενοι χαὶ Ῥωμαίους ὁρῶντες οὐ μαχρὰν τῆς 
πόλεως, φεύγειν δὲ χρίνοντες ἠδόξουν ἀναιμωτὶ χαὶ μηδεμίαν χεαρὰ 
τῶν αἰτίων εἰσπιραξάμενοι τιμωρίαν. συλλαβόντες δὴ τὸν AóAscov, 416 
οὗτος γὰρ ἣν οὐ μόνον ἀξιώματι χαὶ γένει τῆς σπεόλεως 7t QOTOC, 
ἀλλ᾽ iÓóxe xal τῆς πρεσβείας αἴτιος, χτείνουσί τε αὐτὸν xci δι 
ὑπερβολὴν ὀργῆς νεχρὸν αἰχισάμενοι διέδρασαν ix τῆς πόλεως. 
ἐπιούσης δὲ ἤδη τῆς Ῥωμαϊχῆς δυνάμεως 0 ce δῆμος τῶν Ταδαρέων 417 
uer εὐφημίας τὸν Οὐεσπασιαγὸν εἰσδεξάμεγοι δεξιὰς γαρ᾽ αὐτοῦ 
πίστεως ἔλαβον xol φρουρὰν ἱγιτιέων τὲ xal γεεζῶν χιρὸς τὰς τῶν 
φυγάδων χαταδρομάς" τὸ γὰρ τεῖχος αὐτοὶ πρὶν ἀξιῶσαι Ῥωμαίους A18 
χαϑεῖλον, ὅττως εἴη τείστις αὐτοῖς τοῦ τὴν εἰρήνην ἀγαπᾶν τὸ μηδὲ 
βουληϑέντας δύνασθαι πολεμεῖν. 

PAMLVRCLatHegesippus IV 14 p. 244. 
2 τὸ] τῶ AMLV!?R ἐφίσταται] ἀνίσταται VRC fort. recte propius ad cos — accedit Lat à L — 3 ἔδει — 4 λειπόμενα) spe autem reliqua subigendi 

Lat μὲν] δὲ MVRC μὲν τοῦ L μέντοι Destinon ὅ ἐλθὼν οὖν] ἐλϑόντων οὖν PAVRO ἐξελθόντων oiv M. ἐλϑὼν γοῦν L cum igitur uenisset Lat τὰ om. 1, γάδηρα Ῥ μητρόπολιν i. ras. A 6 Ζύστρου] martii 
Lat Dystri 4. dies est 21. Martii (XII k. April.) anni Iuliani 68 p. Chr. 
y&o om. L ἔτοιχον O 7 στασιωτῶν ed. pr. αὐτὸν] τὸν αὐτὸν L 
9 τούτων, o ex ὦ corr. A ἡγνωνιχεσαν O ἡγνήχεσαν R 10 διάφοροι] διάφροι L ὄντωσ PC ὄντος ἤδη tr. Niese, ne extet hiatus uitiosus 
11 vs] δὲ PA! 13 dB, d i. ras. A ve L φεύγειν δ᾽ ἔχρινον ἄδοξον Herwerden χρίναντεσ MVRC ἀναιμοτὶ R παρὰ] ὑπὸ 1, 14 συλλαβόμενοι C δὴ] δὲ PAMVRO ἐΐαφιιο Lat τὸν fort. spurium δόλισσον L dolesum LatHeg 16 ἐδόχει] erat Lat 18 à om. L 
Ταδαρέων] γαδάρων LVRC 19 εἰσδεξάμενοσ 1, 20 ἔλαβεν 1, τας] ταῦ 22 τοῦ om. VR τὸ — 23 πολεμεῖν] si bellum gerere ne uolentes quidem posse uiderentur Lat τὸ] τῶ V? μηδὲ] μηδὲν V μηδ᾽ ἂν Destinon 23 δύνασθαι] Lat et ex corr. À, om. PA!MLVRC probante Destinone 

losephus VI. 
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4. Oveozaciavóg δὲ exl uiv τοὺς διαδράντας ἐκ τῶν Γαδάρων 

Πλάκιδον σὺν ἱτυτεξῦσιν ττενταχοσίοις xal τεεζοῖς τρισχιλίοις πέμπει, 
αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ἄλλης στρατιᾶς ὑττέστρεψεν εἰς Καισάρειαν. οἵ 
δὲ φυγάδες ὡς αἰφνίδιον τοὺς διώκοντας izzeig ἐϑεάσαντο, πρὶν 

εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν εἴς τινα χώμην συνειλοῦνται Βηϑενναβρὶν προσα- 
γορευομένην᾽ ἐν ἧ νέων πλῆϑος οὐχ ὀλίγον εὑρόντες xol τοὺς uiv 
ἑχόντας τοὺς δὲ βίᾳ χαϑοπιλίσαντες εἰκαίως, τεροττηδῶσιν ἐπὶ τοὺς 

χεερὶ τὸν Πλάκιδον. οἱ δὲ πρὸς μὲν τὴν πρώτην ἐμβολὴν ὀλίγον 
εἶξαν ἅμα χαὶ προχαλέσασϑαι τεχνιτεύίοντες αὐτοὺς ἀττὸ τοῦ τεί- 
χους πορρωτέρω, λαβόντες δ᾽ εἰς ἐπιτήδειον ττεριήλαυνόν ve xal 
χατηχόντιζον, χαὶ τοὺς μὲν φυγάδας αὐτῶν οἱ ἱπιπεῖς ὑττετέμνοντο, 
τὰς συμτιλοχὰς δὲ τὸ πεζὸν εὐτόνως διέφϑειρον. οὐ μέντοι πλέον 

τι τόλμης ἐπιδεικνύμενοι ᾿Ιουδαῖοι διεφϑείροντο᾽ τιξτευχνωμένοις 
γὰρ τοῖς Ῥωμαίοις τιροσπίστοντες χαὶ ταῖς πανοπλίαις ὥστεερ 

τετειχισμένοις, αὐτοὶ μὲν οὐχ εὕρισχον βέλους παράδυσιν οὐδ᾽ ηὐτό- 
γουν ῥῆξαι τὴν φάλαγγα, ττεριεττείροντο δὲ τοῖς ἑχείνων βέλεσι xal 
τοῖς ἀγριωτάτοις τταρα:τλήσιοι ϑηρίοις ὥρμων ἐτεὶ τὸν σίδηρον, διε- 
φϑείροντο δ᾽ οἱ μὲν χατὰ στόμα παιόμενοι τοῖς ξίφεσιν, οἱ δὲ 
ὑχτὸ τῶν ἱστυστεέων σχεδαγγνύμεγοι. 

ὅ. Σπουδὴ γὰρ ἣν τῷ Πλαχίδῳ τὰς ἐπὶ τὴν χώμην ὁρμὰς αὐτῶν 
διαχλείειν. χαὶ συνεχῶς πιαρξδλαύνων xav ἐχεῖνο τὸ μέρος, ἔπειτα 

ἐπιστρέφων ἅμα καὶ τοῖς βέλεσι χρώμενος εὐστόχως ἀνήρει τοὺς 
στλησιάζοντας xai δέει τοὺς πτύόρρωϑεν ἀνέστρεφεν, μέχρι βίᾳ διεχ- 
γεεσόντες οἱ γεγναιότατοι πρὸς τὸ τεῖχος διέφευγον. ἀπορία δ᾽ 
εἶχε τοὺς φύλακας᾽ οὔτε γὰρ ἀπιοχλεῖσαι τοὺς ἀττὸ τῶν Γαδάρων 
ὑπέμενον διὰ τοὺς σφετέρους xoi δεξάμενοι συναπτολεῖσϑαι τεροσ- 

PAMLVRC LatHegesippus IV 15 p. 245. 

1 δὲ] δ᾽ ΑΜ τῶν γαδάρων τοὺσ διαδράντασ (om. ix) tr. C 2. τρισχι- 
λίρισ, OLG eX ovo 6011. Α τριαχκοσίοισ L 8 αὐτὸς --- ἄλλης] μετὰ τῆσ ἄλλησ 
δὲ (δὲ suppl) A μετὰ δὲ τῆσ ἀἄλλησ LVRCO fort. recte 5 βηϑενναβριν A fr- 
ϑεναβρὶν L βηϑεναβρὶν C bethenabrin Lat, om. Heg 6 ἐν ἡ νέων] ἐν 7j iov- 
δαίων PAM. ἔνϑα ἰουδαίων L ubi iuuenum Lat et similiter Heg 8 .πλάκιδον, 
zxÀ«i.ras. corr. A ἐμβολὴν] συμβολὴν. 9 προσχαλέσασϑαι O 10 πορρο- 
τέρω P δὲ ΤΥ̓ΒΟ ἐπιτήδειον] ἐπιτήδειον τόπον ΝΆΡΕΙ 11 τὰς μὲν φυγὰς 
Destinon 12 εὐτόνοσ A διέφϑειρον] διέφϑειρεν 1, διέρερον Destinon ὑπεδέ- 
ξατο uel simile Niese πλεῖόν L τι om. C 13 οἱ ἐἰουδαῖοι PAMLVR 

14 προσπίπτοντεσ τοῖσ ῥωμαίοισ tr. LVRC — 15 ηύρισχον 15, οὐδὲ VRC 

ἡτόνουν PA! 11 ὥρμον PC! 18 δ᾽ δὲ VRC 9' Niese παιόμενοι πληττό- 
μενοι L ξίφεσι»] διστοῖσ L sagittis LatHeg δ᾽ M 20 supra τὴν scriptum 
ut uid. ληστασ m. 2 R δρμὰς αὐτῶν διακλείειν] αὐτῶν ὁρμὰσ διακωλύειν L 

21 ἐχείνω AC 22 τοὺς] τε τοὺς Niese 28 διεχπαίοντεσ VRC 2424 διέφυγον 
MLVRC δὲ VRC 26 συναπολέσϑαι P συναποκλεῖσϑαι K συναποχεκχλεῖσϑαι C 
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εδόχων. ὃ δὴ καὶ συνέβη" συνωσθϑέντων γὰρ αὐτῶν εἰς τὸ τεῖχος 
παρ᾽ ὀλίγον μὲν οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱχιχεεῖς GUYELGÉ/6O0Y, οὐ μὴν ἀλλὰ 
xci φϑασάντων ἀποχλεῖσαι τὰς σιύλας σχεροσβαλὼν ὁ Πλάκιδος xal 
μέχρι δείλης γενναίως ἀγωγισάμενος τοῦ τείχους χαὶ τῶν ἐν τῇ 
χώμῃ ἐχράτει. τὰ μὲν οὖν ἀργὰ σλήϑη διεφϑείρετο, φυγὴ δὲ ἦν 
τῶν δυνατωτέρων, τὰς δ᾽ οἰχίας οἱ στρατιῶται διήρπασαν χαὶ τὴν 
χώμην ἐνέτερησαν. οἱ δὲ διαδράντες ἐξ αὐτῆς τοὺς χατὰ τὴν χώραν 
συνανέστησαν, χαὶ τὰς μὲν αὐτῶν συμφορὰς ἐξαίροντες él μεῖζον, 
τῶν δὲ Ῥωμαίων τὴν στρατιὰν ττᾶσαν ἐπιέναι λέγοντες σπιάντας 
σαγταχόϑεν ἐξέσεισαν τῷ δέει, γενόμενοί τε χεαμτεληϑεῖς ἔφευγον 
imi Ἱεριχοῦντος" αὕτη γὰρ ἔτι μόνη τὰς ἐλπίδας αὐτῶν ἔϑαλτσιε 
τῆς σωτηρίας χαρτερὰ πλήϑει γε οἰχητόρων. Πλάχιδος δὲ τοῖς 
ἱγετεεῦσι xal ταῖς τιροαγούσαις εὐτεραγίαις τεϑαρρηχὼς εἵστετο, «oL 
μέχρι μὲν Ἰορδάνου τοὺς ἀεὶ χαταλαμβανομένους ἀνήρει, συνελάσας 
δὲ πρὸς τὸν. ποταμὸν τεᾶν τὸ σλῆϑος εἰργομένους ὑττὸ τοῦ δεύμα- 
τος, τραφὲν γὰρ ὑπ᾽ ὄμβρων ἄβατον ἦν, ἀντιχρὺ σπταρετάσσετο. 
παρώξυνε δ᾽ ἡ ἀνάγκῃ τιρὸς μάχην τοὺς φυγῆς τόπτον οὐχ ἔχοντας, 
χαὶ ταῖς ὄχϑαις ἐτεὶ μήχιστον τεαρεχτείναντες σφᾶς αὐτοὺς ἐδέχοντο 
τὰ βέλη καὶ τὰς τῶν ἱπιεέων ἐμβολάς, οἱ σπτολλοὺς αὐτῶν τταίοντες 
εἰς τὸ δεῦμα κατέβαλον. χαὶ τὸ μὲν ἐν χερσὶν αὐτῶν διαφϑαρὲν μύριοι 
πενταχισχίλιοι, τὸ δὲ βιασϑὲν ἐμπηδῆσαι εἰς τὸν Ἰορδάνην τελῆϑος 

PAMLVRCLatHegesippus IV 15 p. 245 sq. 
3 φϑασάντων)] μὴ φϑασάντων R? ἀποκλεῖσαι eX ἀποκλεὶν COIT, uid. 

m. 2 ἢ πύλασ, ex ϑύρασ corr. A προσβαλὼν] προλαβὼν L ὃ ἐχράτει 
δὲ χρατεῖ L χρατεῖ Niese διερϑείροντο L δ᾽ L 6 δὲ VRC οἰκίασ, 
Οἱ i. ras., ἐ ex εἰ corr. A 7 διέπρησαν (c ex e corr. A) PA 8 αὑτῶν 
Bekker 9 τῶν δὲ Ῥωμαίων τὴν] τὴν δὲ τῶν óoualov M τὴν δὲ δωμαίων 
LVRC 10 ἐξέσεισαν] ἐξέστησαν C γενόμενοί τε παμπληϑεῖς] ἠτιμωμενοι 
δὲ παμπληϑεῖ 1, 11 ἱεριχοῦντοσ, ΟἹ €eX go corr. V  uovy om. Lat αὐτῶν 
ἔτι μόνη τὰσ ἐλπίδασ tr. L.— 11 — 12 quae propter incolae multitudinis agmina 
spem ceterorum fouebat Heg 12 χαρτερὰ — οἰχητόρων] quod esset ualida et 
populosa lat χαρτερία L πλήϑει] τείχει τε καὶ πλήϑει ed. pr. γεῖ τε PAL 
τῶν C, om. Μ οἰχητόρω"] οἰχητόρων τυγχάνουσα Ὁ πλά! κιδοσ, z suppl. 
À ex p corr. Ὁ 18 ἱππεῦσι, « finale i. ras. maiore A προαγόσαισ KR προα- 
γούσουσαισ (cov deletum) C 15 τὸν] τὸ -, eras. v A εἱργομένοισ AL 
εἰργομένοισ VR. &loyousvog C prohibitus cod. Vat prohibitam (multitudinem) cod. Berol. Lat 16 ὑπ᾽] ὑπὸ PV ἀντικρυσ L fort. recte 17 δὲ VRC 
18 παρεχτείνοντεσ PALR 20 χατέβαλλον ML xal τὸ μὲν] nam Lat 
μύριοι πεντακισχίλιοι] tredecim milia Lat Heg 21 πεντακισχίλιοι] τριαχόσιοι L 
ἐμπηδῆσαι ἐχπηδῆσαι Ῥ πηδῆσαι 1, desilierunt Lat εἰς — 404, ἑχουσίως] PAMVRCLat ἀχουσίωσ εἰσ τον ἰορδάνην πλῆϑοσ 1, ἑχουσίως εἰς τὸν Ἰορδάνην 
πλῆϑος Destinon πλῆϑος ἑκουσίως sig τὸν Ἰορδάνην Niese, ut uitetur hiatus 

26 * 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 



436 

438 

439 

440 

441 

442 

404 DE BELLO IUD. IV 435—442 (VH 5. 6. VIII 1) 

ἑχουσίως ἄπειρον ἢν. ἑάλωσαν δὲ περὶ δισχιλίους χαὶ διαχοσίους 
λεία τὲ παμπληϑὴς ὄνων τὲ καὶ προβάτων xoi χαμήλων xci βοῶν. 

6. Ἰουδαίοις μὲν οὖν οὐδὲν ἐλάττων ἥδε ὴ πληγὴ προσπιεσοῦσα 
χαὶ μείζων ἔδοξεν ἑαυτῆς διὰ τὸ μὴ μόνον τὴν χώραν ἅπασαν δι᾽ 
ἧς ἔφευγον τ-ληρωϑῆναι φόνου μηδὲ νεχροῖς διαβατὸν γενέσϑαι τὸν 
Ἰορδάνην, ἐμτελησϑῆναι δὲ τῶν σωμάτων χαὶ τὴν ᾿“α΄σφαλτικὴν 
λέμνην, εἰς ἣν τιαμτεληϑεῖς ὑπτὸ τοῦ πτοταμοῦ χατεσύρησαν. Πλά- 
χιδος δὲ δεξιᾷ τύχῃ χρώμενος ὥρμησεν ἐπὶ τὰς πέριξ ττολίχνας τὲ 

xci χώμας, χαταλαμβανόμενός ve fua καὶ Ἰουλιάδα xci Βησιμὼ 
τάς τε μέχρι [τῆς] σφαλτίτιδος ττάσας ἐγχαϑίστησιν ἑχάστῃ τοὺς 

ἐσιτηδείους τῶν αὐτομόλων. ἔπειτα σχάφεσιν ἐπειβήσας τοὺς στρα- 

τιώτας αἱρεῖ τοὺς εἰς τὴν λίμνην χαταφεύγοντας. χαὶ τὰ μὲν κατὰ 
τὴν Περαίαν προσεχώρησεν ἢ ἑάλω πάντα μέχρι ΠΠαχαιροῦντος. 

VIII. 1. Ἐν δὲ τούτῳ τὸ περὶ τὴν Γαλατίαν ἀγγέλλεται κίνημα 
xci Οὐίνδιξ ἅμα τοῖς δυνατοῖς τῶν ἐπιχωρίων ἀφεστὼς Νέρωνος, 

z&gL ὧν ἐν ἀχριβεστέροις ἀναγέγρατειται. Οὐεσπασιανὸν δ᾽ ἐπή- 
yetgev εἰς τὴν ὁρμὴν τοῦ πολέμου τὰ ἠγγελμένα προορώμενον ἤδη 
τοὺς μέλλοντας ἐμφυλίους πολέμους χαὶ τὸν ὅλης χένδυνον τῆς ἡγε- 

μονίας, ἐν ᾧ σροειρηνεύσας τὰ χατὰ τὴν ἀνατολὴν ἐπικουφίσειν 
ᾧετο τοὺς χατὰ τὴν Ἰταλίαν φόβους. ἕως μὲν οὖν ἐπεῖχεν ὃ χειμὼν 

τὰς ὑπηγμένας διησφαλίζετο χώμας ve xal πολίχνας φρουραῖς, 

PAMLVRC LatHegesippus IV 15 p. 241. ' 

1 XCII milia et CC Heg 2 παμπληϑεῖσ PC τε om. MVR καὶ 
χαμήλων χαὶ βοῶν καὶ προβάτων tr. L 3 οὐδὲν ἐλάττων] quamuis par 
superioribus Lat mazima Heg οὐδεμιᾶς ἐλάττων Herwerden ἔλαττον PA ἐλάττω 

L [λαττω € ἥδε x] ἢ δὲ 1, 4 μεῖζον L ἔδοξεν om. C 
αὐτῆσ 1, 6 δὲ] τε L ᾿Ασφαλτικὴν] ἀσφαλτίτιν (--- τιν LO) MLVRC 

asfaltites Lat asphaltius Heg 7 Πλάκιδος] | λάχιδοσ C (zx 0m. rubri- 

cator 8 τύχῃ] τῆι τύχηι L fort. recte 9 χαταλαβόμενόσ ML ἀἀμιλαν 1, 
ἀβηλα C adila codd. Berol. et Vat. Lat abilam Heg ἰουλίδα C Βησιμὼ 

?] ' , M , 

τάς] Δ βησιμωτασ P βασιμὼϑ' rac 1, βησιμὼϑ rcc MVRO besemoth Lat 
bethesmon Heg 10 τῆς om. PAM 11 ἐπιβήσας] ἐπιβιβάσασ LC 
12 αἱρεῖ] αἴρει PA. ἀναιρεῖ MVRO subegit Lat καταφεύγοντας] ex χατα- 
φυγόντασ corr. M χαταφυγόντασ VRC κατὰ] περὶ 1, 13 Περαίαν) 
πορείαν € ἢ] ἐνῆε L ubique Lat 14 τὴν γαλατίαν, τί i. ras. Ο τῆσ 
γαλατίασ PAMLVR, ut de τὰς Γαλατίας possis cogitare 16 ἐν ἄλλοις ἀχρι- 

£L 
βέστερον Naber δὲ LVRC PLE A 11 ἡγγελλμένα A 18 μέλ- 
λοντας om. P fort. recte τῆσ ἡγεμονίασ ἐν ὦ i. ras. V 19 ἐπικουφί- 
ζειν L 20 ἱταλίαν Ὁ μὲν om. VR ἐπεῖχεν] obstante Lat 21 ὑπηγ- 
μένας] subactos interim Lat 
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δεχαδάρχας uiv χώμαις ἐγχαϑιστάς, ἑκατοντάρχας δὲ τιόλεσι" τιολλὰ 
^ E - 2 ς s E 
δὲ ἀνῴκιζε xal τῶν τιεττορϑημένων. ὑπὸ δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος 
) ' ^ , - ] , » γ ^ - , JE 

ἀναλαβὼν τὸ zÀéov τῆς δυνάμεως ἤγαγεν a;z0 τῆς Καισαρείας &ri 
2 "AR y € , , - 

«ἹἸντιπτατρίδος, ἔνϑα δυσὶν ἡμέραις χαταστησάμενος τὴν ztÓÀAt τῇ 
τρίτῃ τύροήξι ππορϑῶν χαὶ χαίων τὰς ττέριξ σπτάσας. χαταστρεψά- 

ΑἹ ^ M ^ ^ , 2 M /Vv ν 9 , 

μενος δὲ τὰ περὶ τὴν Θαμνὰ τοτιαρχίαν ἐπεὶ “Τύδδων xoi Iauvetag 
ἐχώρει xal τιροχεχειρωμέναις ἕχατέραις ἐγκαταστήσας οἰχήτορας τῶν 

3 - 2 - o/' 

χυροσχεχωρηχότων ἱχαγνοὺς εἰς α΄ μμαοῦντα aquxveivat. χαταλαβό-. 
^ ^ 2 ^ ' , 3 ^ 51 ^ , dU 

μένος δὲ τὰς ἐπὶ τὴν μητρότιολιν αὐτῶν εἰσβολὰς στρατότιεδόν τὲ 
2 ' 2 3. ταν , 

τειχίζει xal τὸ πιέμτυτον ἔν avt] τάγμα χαταλιτιὼν τερόεισι μετὰ 
τῆς ἄλλης δυνάμεως irl τὴν Βεϑλειττηνφρῶν τοτταρχίαν. vol δὲ : 

3 , ^ ^ - 2 ^ * ^ , ie - 3 j , 

αὐτήν ve xal τὴν γειτνιῶσαν ἀνελὼν xol τὰ zéoi5 τῆς Ιδουμαίας 
, - , y 

φρούρια τοῖς ἐπιχαίροις τότεοις ἐπετείχισε, χαταλαβόμενος δὲ δύο 
, ^ , - 7 V , , , 

χώμας τὰς μεσαιτάτας τῆς Ιδουμαίας, Βήταβριν χαὶ Kaqaorofav, 
, € , v c , χτείνει μὲν ὑπτὲρ μυρίους, αἰχμαλωτίζεται δὲ ὑγτὲρ χιλίους, xal τὸ 

€ , ᾿ - , 2 λοιττὸν τυλῆϑος ἐξελάσας ἐγχαϑίστησιν τῆς οἰχείας δυνάμεως οὐχ 
3^5, e , 2 , e ^ 2 , 3; ^ CN 

0ÀLyQv, οἱ κατατρέχοντες ἐπτόρϑουν αἀτασαν τὴν ὀρεινήν. αὑτὸς δὲ 
' -» - Υ , c / 35-3 - c ' c 

μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως vzéovoeWev εἰς “Ιμμαοῦν, οϑεν διὰ τῆς 
, , 2 

Σαμαρείτιδος xoi sao& τὴν Νέαν πόλιν χαλουμένην, Π]αβαρϑὰ ὃ 

PAMLVRC Lat Hegesippus IV 16 p. 247. 

1 ἐγχαϑιστὰς] opponens Lat 2. ὑπὸ — ἔαρος] prius tamen Lat ἔἕἔαροσ 
ex ἀέροσ corr. uid. A ἀέροσ VC 4 δυοῖν 1, καταστησάμενος] ἐγκαταστησά- 
μενοσ PAMVRC (ciuitate) composita Lat τῇ om.P — 6 τὰ] τὰσ LLat ϑαμνὰ, 
« ante u ex ἐ corr. ἃ ϑαμνᾶ MR ϑαμνὰν L ϑαμνᾶν V ϑαμνᾶν, v finale deletum 
uid. C tamnam Lat τοπαρχίασ LLat 4Avó0ov] Avdov PA λύδδησ LV?C 
lyddam (acc.) Lat ἰαμνίασ LC iauv-iao V  προχεχειρωμέναις] προσ- 

χεχωρημέναισ LLat 8 Nodo UM TUS A  amathunta cod. Berol. Lat 9 δὲ] 
ve LLat 10 τὸ om. ἢ χαταλειπὼν Ὁ πρόσεισι ΡΑΜΥΒΟ 11 βεϑλεπτην- 
φῶν, εϑ8λε i. ras. A βεϑλεπτημφῶν M βεϑλεπτηνφὼν V. βετελεπτηφῶν 1, βεϑλεπ- 
τηφὼν C bethlepton ut uid. Lat; cf. Plin. h. n. V 70 12 τε om. L 
13 φρούρια] φρούρια μὲν LLat fort. recte 14 Βήταβριν] βήταριν MVRC 
μεταφορίν τε, begabri (abl.) Lat legarim Heg; cf. Steph. Byz. s. Βαιταρροῦς 
Καφάρτοβαν] ed. pr. χαταφάρτοβαν PAC. χαταφαρτόβαν MR. χαταφαρτοβαν 
(sic) V φαρτόρβαν 1, cafartobran Lat capartoren codd. Hegesippi — 15 αἶχμα- 
λωτίζει L ὑπὲρ] περι L 10 οἰχείας] ἰδίασ AMVRC 11 ὀλίγον Ο &za- 

᾿ ψεν 
σαν ἐπόρϑουν ἰγ.1, δὲ] δὲ τότε 1, 18 δυνάμεως) στρατιᾶσ 11 ὑπέστρε- À 
ὑπέστρεφεν LVRC ᾿Αμμαοῦν] ἐμμαοῦν L ἀμμαοῦντα O amaum Lat ama- 
thun, quae de aquis calidis uocabulum sumpsit, quod aquarum uapor syriae 
sermone amathus appellari fertur Heg; cf. p. 348,6 19 νεάπολιν PAMVRC 

ΜΜαβαρϑὰ δ᾽ μαβαρϑαδ᾽ (9 i. ras. ex 4 corr. uid.) P μαβαρϑὰ MC μαβαρϑὰν 
δὲ 1, μαβαρϑαδ᾽ R maborta aut mabortham Lat Mamortha Plin. ἢ. n. V 69; 
cf. Stiehle Philol. XI 18$ 
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406 DE BELLO IUD. IV 449—456 (VII 1. 2) 

c ' - 3 , N 2 ΄ / , M 

ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων, χαταβὰς εἰς Κορέαν δευτέρῳ “΄αισίου μηνὸς 
UA - P] - c Ξ 5 κι, ) e 

στρατοπεδεύεται. τῇ ὃ ἕξῆς eig Ἱεριχοῦντα ἀφιχνεῖται, xa9. ἣν 
» , -J € -»" ς , ^ - 

αὐτῷ συμμίσγει Τραϊανὸς eig τῶν ἡγεμόνων τὴν à τῆς Περαίας 
͵ »! - c M 3 , 5 
ἄγων δύναμιν ἤδη τῶν ὑπὲρ τὸν Ιορδάνην χεχειρωμένων. 

2. Τὸ μὲν οὖν ττολὺ πλῆϑος ix τῆς Ἰεριχοῦς φϑάσαν τὴν ἔφο- 
2 € L4 , 2 , 

δον αὑτῶν εἰς τὴν ἄντιχρυς Ἱεροσολύμων ὀρεινὴν διαττεφεύγει, κατα- 
- 2 25 ; LE 
λειφϑὲν δὲ ovx 0ÀLyov διαφϑείρεται. τὴν δὲ πόλιν ἔρημον χατει- 
^ cr » " τὸν ἔς 
λήφεσαν, ἥτις ἵδρυται μὲν iv πεδίῳ, wWuAóv δὲ ὑπεέρχειται αὐτῇ 

, , , - 

x«l ἄχαρττον ὅρος μήκιστον" χατὰ γὰρ τὸ βόρειον χλίμα μέχρι τῆς 
Σχυϑοπολιτῶν γῆς ἐχτείνεται, κατὰ δὲ τὸ μεσημβρινὸν μέχρι τῆς 

- “ - ΄ “ 2 ΄ 
Σοδομιτῶν χώρας xol τῶν τεράτων τῆς “Τσφαλτίτιδος. ἔστιν δὲ 
2 , - 2 NUN ^ 2 , 3 

ἀνώμαλόν τὲ πᾶν xal ἀοίχητον διὰ τὴν ἀγονίαν. ἀντίχειται δὲ 
3 , , 2 , 2 M - 

τούτῳ τὸ περὶ τὸν Ἰορδάνην ὄρος ἀρχόμενον ἀττὸ ἸΙουλιάδος xoi τῶν 
βορδξίων χλιμάτων, τταρατεῖγον ὃὲ εἰς μεσημβρίαν ἕως Σομόρων, 
[44 € — t. ' , ^ 3 , » , Y 2 ^ S * 

ἡτύξρ δρίζει τὴν Πέτραν τῆς ΑΙραβίας. ἐν τούτῳ ὃ ἐστὶ xoi τὸ 
NS z x , » 3 , " E c 
Σιδηροῦν χαλούμενον ὅρος μηχυνόμεγνον μέχρι τῆς Ἰ]ωαβίτιδος. Di 

/ - , 3 , , ' , p ^ , 

μέση δὲ τῶν δύο ὁρέων χώρα τὸ μέγα πεδίον χαλεῖται, az χώμης 
- , € 3 ^ ' 2 - - 

Γινναβρὶν διῆχον μέχρι τῆς -ἀσφαλτίτιδος. ἔστι δὲ αὐτοῦ μῆχος 
,ὔ δ 2 3 , 

uiv σταδίων χιλίων διακοσίων, evooc Ó εἴχοσι xal ἕχατόν, xai 
, c * -2 , , ^; » , 2 

μέσον ὑττὸ τοῦ Ιορδάνου τέμνεται λίμνας ve ἔχει τήν ve Ασφαλ- 
x ' ; ͵ "e ἮΣ ' c 

τῖτιν xol τὴν Τιβεριέων φύσιν ἐναντίας" v; uiv γὰρ ἁλμυρώδης zal 

PAMLVRC LatHegesippus IV 16 p. 248. 

1 χοραίαν MLVRC δησίου PA δεσίου MVRO iunii Lat Daesii 2. 
dies est 20. Iunii (XII K. Iul.) anniluliani (08 p. Chr.) 2 δὲ ΠΥ 3 μίσγει P 

τραΐνοσ M 4 τῶν] τὸν A!'R χεχυρωμένων L 5 ἱεριχοῦντοσ MVRC 
hierichunte Lat hiericho (abl. Heg 6 διαφεύγει 1, χαταλειφϑὲν] PAMLLatHeg 

χαταληφϑὲν VRO 70' C 8 ἥτις] τισ Ο μὲν ἐμπεδίω R ψιλὸν] ὑψηλὸν A 
αὐτὴ M αὐτὴν L αὐτῆς ex Rehd. Hudson 9. γὰρ] μὲν L enim LatHeg τῆς] 
τῶν 1, 10 ἐχτείνεται] ἐχγίνεται A. —. 13. Σοδομιτῶν] coóouítióoc, i. marg. yo 

σαμαρείτιδοσ L.— 12 &yowviav P. 18 περὶ] supra Heg ὑπὲρ Destinon 14 παρα- 
τείνων PL εἰς] om. 1, εἰ R! Σομόρων] couogoov VR couogoov (sic) € 
sobara (aec.) Lat sobaros Heg l'ouóoo« Cocceji Ζωάρων Weber ad Heg 
15 ἥπερ δρίζεϊ 7 (ῆ P) περιορίζει PL. δ᾽ dovi] δ᾽ ἐστὶν 1, δέ ἐστι (ἐστιν V) 
VRC 16 Πωαβίτιδος] μοαβίτιδοσ λίμνησ (cf. ad u. 1) — 17 ὁρῶν 1, 
χαλεῖται πεδίον tr. 1 18 Γινναβρὶν] δενναβρὲ 1, γινναβαρὶν C gennabra Lat 
gennabri Heg; cf. supra p. 333, 5 ᾿Ασφαλτίτιδος] ἀσφαλτίτιδοσ χώρασ A 
ἀσφαλτίτιδοσ λίμνησ MLVRCLatHeg δ᾽ € μῆκος! vo μῆχοσ P — 19 χιλίων 
διακοσίων] τριάκοντα καὶ διακοσίων LLatHeg δὲ AMLVRC 20 μέσον] 
μέσον μὲν LC τεῖ δὲ 1, τήν τε ἀσφαλτῖτιν ἔχει tr. 1 ἀσφαλτίτην P 
21 τιβεριαίων PAR τιβερειαίων 1, τιβεριαίαν V tyberiensis Lat φύσεισ 1, 
ἁλμυρόδησ P 
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t € , PN ^ ^ , 3 ^ ΝΑ c, 

ἄγονος, ἢ Τιβεριέων δὲ γλυχεῖα xci γόνιμος. &xmvoovrat δὲ coc 
9 $7 us ' Ó , ^ ὃ "| 9 3 9 ÀT VE - / ὃ M 

ἕρους τὸ πιεδίον xal δι΄ ὑτιερβολὴν αὐχμοῦ τιεριέχει νοσώδη τὸν 
JU - M » M -9 , ' οἷ 

ἀέρα πᾶν γὰρ ἄνυδρον ττλὴν τοῦ Ιορδάνου, “ταρὸ xol τοὺς μὲν ἐτεὶ 
DAUDET, ἘΞ τ 5 - ᾿ 5 

ταῖς ὄχϑαις φοινιχῶνας εὐϑαλεστέρους xal ττολυφορωτέρους εἶναι 
24 € M EN x , A9 / ' συμβέβηκεν, ἧττον δὲ τοὺς zóooc χεχωρισμένους. 

8. Παρὰ μέντοι τὴν Ἱεριχοῦν ἔστι πτηγὴ δαψιλής ve xoi πρὸ i : ρα ᾳ jv Ϊεριχουν jy" θαψιλὴς τὲ xat προς 
ΟΣ , ' ^ » "4t , 

ἀρδείας λιπταρωτάτη τιαρὰ τὴν παλαιὰν αναβλύζουσα στόλιν, ἣν 

Ἰησοῦς ὃ Ναυῆ παῖς o "γὸς Ἑβραίων πρώτην εἷλε γῆς Xava- "σοὺς 0 Ναυῆ παῖς στρατηγὸς Ἔβρα ρώτη LE γῆς α 
, Y , ^ ^ , , 3 3 ' J, 

γαίων δορίχτητον. ταύτην τὴν πηγὴν λόγος ἔχει xor ἀρχὰς ov 
, - ( 3 35^ M - 

μόνον γῆς χαὶ δένδρων xagsobc ἀτταμβλύνειν, ἀλλὰ xol γυναιχῶν 
, , - A. , , 

yovág, xe«90Aov ve πᾶσιν εἶναι νοσώδη ve xai φϑαρτιχήν, éusoo- 
- S , ») , , ^ 

ϑῆναι δὲ xal γενέσϑαι τοὐναντίον oytewovavov ve xol γονιμωτάτην 
ς Ea) , - , Α͂ , ) 5 X 9 , M 
ὑπὸ Ἑλισσαίου vov προφήτου" γνώριμος δ᾽ ἣν οὗτος Πλία xai 

LEE vj ^ fÍ E ^ € ^ ' 

διάδοχος" ὃς ἐπιξενωϑεὶς τοῖς χατὰ τὴν Ἱεριχοῦν, περισσὸν δή τι 
, a) - 2) , 3 3i 

φιλοφρονησαμένων αὐτὸν τῶν ἀνϑρώπων αὑτούς τε ἀμείβεται xai 
τὴν χώραν αἰωνίῳ χάριτι. τιροελϑὼν γὰρ enl τὴν πηγὴν xai κατα- 

ἈΞ τὸ Ὁ I " , 
βαλὼν sig τὸ δεῦμα πλῆρες ἁλῶν ἀγγεῖον χεράμου, ἔπειτα εἰς 

b 2 ) 5 S » - . ; 
οὐρανὸν δεξιὰν ἀνατείνας διχαίαν κατεὶ γῆς σπονδὰς μειλιχτηρίους 

, ^ 3 πὰ LO - ^ 

χεόμενος, τὴν uiv ἡτεῖτο μαλάξαι τὸ ῥεῦμα xal γλυχυτέρας φλέβας 
9 ne . - JU. 

ἀνοῖξαι, τὸν δὲ ἐγχεράσασϑαι τῷ ῥεύματι γονιμωτέρους [ve] ἀέρας 
- «“ - 2 LS 

δοῦναί τὲ «uc xci χαρπῶν ευϑηνίαν τοῖς ἐτειχωρίοις xal τέχνων 

PAMLVRC LatHegesippus IV 17 p. 250. 

1 τιβεριαίων PAVR τιβερειαίων 1, δὲ τιβερειαίων tr. L 2 περι- 
ἔχειν ἡ ὃ παρὸ] παρῶ 1, 4 χαὶ πολυφορωτέρους om. PA 5 ἧττον] 
ἡ 8 6 ἑεριχοῦντα ΝΟ ipsam --- hiericum Lat Airicho (acc.) Heg ἔστι 
(uv L) codd. δαψιλέσ 5 8 ναυὴ PALVRC 9. δορύχτητον PAMR? 

ἀπ 
π-ηγὴν € 10 ἀμβλύνειν P ἀμβλύνειν V 11 τε now) δὲ πᾶσιν P 
12 δὲ] ve ῬΑΜΥΒΟ ὑγιεινοτάτην, vo ex uo corr. A τε om. PAMVRC 

γονιμωτάτην, litt. νι s. A 13 ελισσαίου P isalov A ἐλισαίου M. ἕλισ- 
σαίου L ἐλισσαξ VR elisaeo aut helisaeo Lat heliseus Heg τοῦ] τινὸσ LLat 
fort. recte — yrvooguoo C ὃὲ AVR ἡλία PVC ηλία 1, heliae LatHeg 
14 τὴν om. 1, ἱεριχοῦντα MVC hierichuntis (gen.) Lat hiericho (acc.) Heg 

τι] τινα 1, 19 αὐτὸν, litt. τὸν s. A, litt. ὃν i. ras. M αὐτῶν VC! 16 ai- 
ὠνία 1, χάριτι χάριτι ἐδωρήσατο Dindorf ex cod. L. B. προσελθὼν PAL 
γὰρ] que Lat 11 χεραμοῦν Naber 18 τὸν οὐρανὸν M ἀνατείνασ δεξιαν 
tr. Ὁ x&nl γῆς] καὶ ἐπὶ γῆσ i. marg. A χαὶ πηγῆσ PAL xoci τῆ πηγή M 
xal πηγῆ VRC fontique Lat 19 χεόμενον PA! immergens Lat τὴν μὲν 
ἡτεῖτο in confinio paginarum iterat C φλέβας] βλέβασ R! 0 τὸν] deum 
Lat as γεύματι 1, τε] om. MVRC τοὺς Destinon 21 τε] 
τὸ Lh toic] LCLat τοῖσ δ᾽ (δὲ VR) PAMVR 
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διαδοχήν, μηδ᾽ ἐπιλισιεῖν αὐτοῖς τὸ τούτων γεννητιχὸν ὕδωρ, ἕως 
μένουσι δίκαιοι. ταύταις ταῖς εὐχαῖς πολλὰ τεροσχειρουργήσας ἐξ 
ἐπιστήμης ἔτρεψε τὴν “τηγήν, καὶ τὸ τειρὶν ὀρφανίας αὐτοῖς xol 
λιμοῦ παραίτιον ὕδωρ ἔκτοτε εὐτεχνίας xal κόρου χορηγὸν χατέστῃ. 
τοσαύτην γοῦν ἕν ταῖς ἀρδείαις ἔχει δύναμιν ὡς, εἰ χαὶ μόνον ἐφά- 
Veto τῆς χώρας, νοστιμώτερον εἶναι τῶν μέχρι χόρου χρονιζόντων. 
παρὸ καὶ τῶν [μὲν] δαψιλεστέρως χρωμένων ἡ ὄνησίς ἐστιν ὀλίγη, 
τούτου δὲ τοῦ ὀλίγου χορηγία δαψιλής. ἄρδει γοῦν πλέονα τῶν 
ἄλλων ἁτιάντων, xai τιεδίον μὲν ἔπεισιν ἑβδομήκοντα σταδίων μῆχος 
εὖρος δ᾽ εἴχοσιν, ἐχτρέφει δ᾽ ἐν αὐτῷ zagaüsíoovc χαλλίστους τὲ 

xal πυχγοτάτους. τῶν δὲ φοινίκων ἐπαρδομένων γένη πολλὰ ταῖς 
γεύσεσι xal ταῖς τταρηγορίαις διάφορα᾽ τούτων οἱ πιότεροι πατού- 
μένοι xal μέλι δαψιλὲς ἀνιᾶσιν οὐ πολλῷ τοῦ λοιποῦ χεῖρον. xol 
μελιττοτρόφος δὲ ἡ χώρα᾽ φέρει δὲ καὶ ὀποβάλσαμον, ὃ δὴ τιμιώ- 
τατον τῶν τῇδε χαρπῶν, χύτιρον τε xol μυροβάλανον, ὡς οὐχ ἂν 
ἁμαρτεῖν τινα εἰπόντα ϑεῖον εἶναι τὸ χωρίον, ἐν ᾧ δαψιλῆ τὰ 
σπανιώτατα xal χάλλιστα γεννᾶται. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων αὐτῷ 
xag;tQy ἕνεχεν οὐκ ἂν ῥᾳδίως τι πιαραβληϑείη χλίμα τῆς οἴχου- 
μένης" οὕτως τὸ καταβληϑὲν τιολύχουν ἀναδίδωσιν. αἴτιόν μοι δοκεῖ 
τὸ ϑερμὸν τῶν ἀέρων xai τὸ τῶν ὑδάτων εὔτονον, τῶν μὲν τερο- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 17 p. 250. 

1 μηδὲ LVRO ἐπιλειπεῖν PAL! ἐπιλείπειν Μ τὸ τούτων] τοσοῦτον P 

γεννηματιχὸν VRC 2. μενοῦσι melius uid. ταύταις -- ὃ ἐπιστήμης] ad has 
preces θῶ disciplina manibus quoque multa operatus Lat προσχειρουργή- 

σας] ex Lat Destinon προχειρουργίσασ PAMLVOC περιχειρουργήσασ R 8 τὸ] 
τὸ uiv PAL ὀρφανείασ L αὐτοῖς! τε L his Lat — 5 oc εἰ] ὡσεὶ VR 
6 τῆς] voic vo L τῶν] τῶνγγἕα0, τῶν — χρονιζόντων] aquis diu perseueran- 

tibus Lat quam ubi diutius irrigauerit Heg κόρου] καιροῦ L et ut uid. 

Lat xooviGovcov] νοτιζόντων Destinon 7 μὲν om. PL δαψιλέστε- 
ρων R δαψιλέστερον VOLips δαψιλεστέρῳ Niese χεομένων (co i. ras.) KR 
χωμένων man. 1 Lips ὀλίγη ἐστίν tr. ῬΑΜ 8 τούτου — ὀλίγου] qui uero parcius 
(utuntur) Lat τῶν δ᾽ ὀλίγῳ aut τοῦ δ᾽ ὀλίγου Niese χορηγία] PM et ex corr. 

A ἢ χορηγία L, om. A!'VROLat πλείονα M πλέον 7 πλέονα τῶν] πλέον 
αὐτῶν R 9 ἄλλων ἁπάντων] quam ceteri fontes Lat et similiter Heg 
10 δ᾽ εἴχοσιν] δὲ εἴχοσιν (— σι LVR) AMLVRO ἐχτρέφεϊ ἐπιτρέφει Dindorf 
ex cod. L. B. δὴ} δὲ 1, τ΄ AM τε VRC 11 δὲ] τε PAM πολλὰ om. Lat 

12 παρηγορίαις] nominibus Lat προσηγορίαις Niese — zuovegod πλειότεροι L 
πιώτεροι VR. [18 πολλῳ]πολὺ!], τοῦ λοιποῦ] τοῦ Y9A«íovuelsimile Niese — 
14 μελιτοτρόφοσ LLat δ᾽ 1, ὀποβάλσα R! 1ὅ τῶν om. O χύπειρον M 
probante Herwerdeno τε xai om. Lat 18 ἕνεχα L οὐκ &v] ov A 
κλῆμα V 19 οὕτω VRC τὸ iterauit C ἀποδίδωσιν VR αἴτιόν μοι] 

αἴτιον ἐμοὶ 1, αἴτιον δέ μοι € 20 εὔτονον] i. marg. PAM εὐγονον codd. 
uis lenta Lat προχαλουμένων] ed. pr. prouocet Lat προσχαλουμένων codd. 

ex 
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^ , ' , ^ , - AUD LA € , 

χαλουμένων τὰ φυόμενα xal διαχεόντων, τῆς δὲ ἰχμάδος ῥιζούσης 
e A , 7 / 

ἕχαστον ἰσχυρῶς x«l χορηγούσης τὴν £v ϑέρει δύναμιν" περικαὲς 
W4 , ἌΡ, C, es 2 M J “ δέ ἔστιν οὕτως τὸ χωρίον, ὡς μηδένα ῥᾳδίως προϊέναι. τὸ δὲ vÓopo 

^ 3 - 2) ^ , » 31 € EU , , 

γερὸ ἀνατολῆς αντλούμεγον, ἔτεειτα ξξαιϑριασϑὲν γίνεται τυυχρότα- 
τον xol τὴν ἐναντίαν ττιρὸς τὸ τιεριέχον φύσιν λαμβάνει, χειμῶνος 

Y 3 , , ^ - , / 

δὲ ἀνάτεαλιν χλιαίνεται xat τοῖς ἐμβαίνουσι γίνεται τιροσηγέστατον. 
, M] , [42 , ^ - ) , 

ἔστι δὲ xol τὸ τιξριέχον οὕτως εὔχρατον, ὡς λινοῦν ἀμφιέννυσϑαι 
^ , , - f^^ 2 d , 2 , Y 2) 

τοὺς ἐπειχωρίους νιφομένης τῆς ἄλλης Ιουδαίας. azéyeu δὲ αττὸ 
€ ὴ ἢ $7 , - ΝΑ ῳ , , 

Ἱεροσολύμων μὲν σταδίους éxavóv “τεντήχοντα, τοῦ δὲ Ιορδάνου ἑξή- 
M , € Ὶ 9 2 - ' -$9 

xovr«, xol τὸ μὲν μέχρι Ἱεροσολύμων αὑτῆς ἔρημον xol πετρῶδες, 
^ P! , -“2 WA ^ CA ^ , Y ἌΡ ἢ , 

τὸ δὲ μέχρι τοῦ Ιορδάνου xol τῆς «σφαλτίτιδος χϑαμαλώτερον μέν, 
, ^Y ᾿ , 2 1. M ' € - 

ἔρημον δὲ ὁμοίως xal ἄχαρττον. ἀλλὰ γὰρ τὰ uiv ττερὶ [eQuyoUv 
2 5 2 , 

δυδαιμογεστάτην οὐσαν ἀττοχρώντως δεδήλωται. 
, E , τ 2 

4. Ἄξιον δὲ ἀφηγήσασϑαι xol τὴν φύσιν τῆς “αἰσφαλτίτιδος 
7j : ce 2 ' , (Se MET . NM V2 CRANE Lm 
λίμνης, ἥτις ἐστὶ μέν, ὡς ἔφην, τειχρὰ xol ἄγονος, oro δὲ χουφότη 

' ΄ - b] * , 3) P ew 

τος χαὶ và βαρύτατα τῶν εἰς αὐτὴν ῥιφέντων ἀναφέρει, καταδῦναι 
2 2 M ' φι 2 , [2 A » , - 3 

ὃ εἰς τὸν βυϑὸν οὐδὲ ἐπιτηδεύσαντα ὅάδιον. ἀφιχόμενος γοῦν χαϑ' 
c 3 2 2/0 2 ' 2 2 , ed Ξ 2 2) ἱστορίαν ἕπ αὑτὴν Οὐεσπασιανὸς ἐχέλευσέ τινας τῶν νεῖν οὐχ ént- 

΄ , 2 ᾿ ' »Ξ - ' - - 

σταμένων δεϑέντας ozíoc τὰς χεῖρας διφῆναι xova vot βυϑοῦ, xoi 
συγέβη πάντας ἕπιινήξασϑαι χαϑάτιερ ὑττὸ τινεύματος ἄνω βιαζο- 

, D - / ^ ΄ 
μένους. ἔστι Ó ἐπὶ τούτῳ xol ἡ τῆς χρόας μεταβολὴ ϑαυμασιος" 

, € , , 2 

τρὶς γὰρ ἑἕχάστης ἡμέρας τὴν ἐπιφάνειαν ἀλλάσσεται xal πρὸς τὰς 
c ROM » δ - uw ; 
ἡλιαχὰς ἀχτῖνας ἀνταυγεῖ ποικίλως. τῆς μέντοι ἀσφάλτου χατὰ 

PAMLVRCLatHegesippus IV 18 p. 251. 

1 τῆς ἴῃ confinio paginarum iteraut C δ᾽ 1, διζούσης] ἐρριζούσης L 
2 τὴν] τοῖσ VR. 3 δέ ἐστιν οὕτωσ, litt. δέ ἐστιν ov i. ras. A δ᾽ οὕτωσ ἐστὶ 1, 
οὕτω ΥὙᾺῈΟ ῥάδιον, προσιέναι LO procedat ac pullulet Lat — 4 ἀνατολῆς] 
ἀνατολῆσ ἡλίου L ἀντλούμενον, v et 4 1. ras. A ἔπειτα om. L ἐξεϑρια- 

σϑὲν P IDE L 6 δὲ] τε L ἐμβαίνουσι ἐχκβαίνουσι (8 ex corr. m. 
2 R) RLips «cl ---προσηνέστατον] προσινέστατον ὃὲ γίνεται voio ἐμβαί- 
γουσι Ὁ 1 λινοῦν] λίνω PAM 8 νειφομένησ PAV!R ἰουδαίασ, c 1. 
ras.L  ó'L ἀπὸ om. LVRC 9 uivom.L é£&yxovco] σταδίουσ 5&j- 
χονταὰ LLat fort. recte 10 μέχρισ ML 11 uév, us i. ras. 1 litt. A 
12 yao om. LVRC; cf. p. 390,1 περὶ] περὶ τὴν V fort. recte ἱεριχοῦντα MC Aie- 
richo (abl) Lat 13 ἀποχρῶντωσ, vo i. ras. A ἀποχρῶντοσ Ὁ 14 δ᾽ ML 
15 ἐστὶ πιχρὰ uiv ὧσ ἕφην καὶ tr.L μὲν om. C χουφότητος] παχύτητος 
Hudson στυφότητος Destinon ; uide infra u. 20 16 τὰ om. L βαρύτατα τῶν] 

τα 
βαρυτάτων 1, βαρύτατῶν αὶ ἀναφέρει] referuntur Lat 11 δὲ VRC οὐδ᾽ 
L xa0']xeav P 18 νεῖν] Ο eti. marg. M δύνειν PAMLVR nzatandi Lat nandi 
Heg 19 βυϑοῦ!] βάϑουσ!, 20 βιαζομένου ἃ 21 δὲ VRC — 7096 P χώρασ 
VR 22 ἀλασσεται 18. ἀλάσσεται τὴν ἐπιφάνειαν tr. L.— 23 χατὰ] καὶ τὰ R 

472 

478 

474 

470 

470 

478 

479 



480 

481 

484 

485 

486 

487 

488 

410 DE BELLO IUD. IV 479—488 (VIII 4. IX 1) 

πολλὰ μέρη βώλους μελαίνας ἀναδίδωσιν" αἱ δ᾽ ἐπινήχονται τό ve 
σχῆμα χαὶ τὸ μέγεϑος ταύροις ἀχεφάλοις παραπλήσιαι. προσελαύ- 
vovreg δὲ οἱ τῆς λίμνης ἐργάται xai δρασσόμενοι τοῦ συνεστῶτος 
ἕλχουσιν εἰς τὰ σχάφη, σιληρώσασι δὲ ἀποχότετειν οὐ ῥάδιον, ἀλλὰ 
δε εὐτονίαν τιροσήρτηται τῷ μηρύματι τὸ σχάφος, ἕως ἂν ἐμμηνίῳ 
γυναιχῶν αἵματι xol οὔρῳ διαλύσωσιν αὐτήν, οἷς μόνοις εἴχει. xol 
χρήσιμος δὲ οὐ μόνον εἰς ἁρμονίας νεῶν ἀλλὰ xal πρὸς ἄχεσιν σω- 
μάτων" εἰς πολλὰ γοῦν τῶν φαρμάχων πταραμίσγεται. ταύτης τῆς 
λέμνης μῆχος μὲν ὀγδοήχοντα xal τιενταχύσιοι στάδιοι, χαϑὸ δὴ 
μέχρι Ζοάρων τῆς ᾿“ραβίας ἐχτείνεται, εὖρος δὲ πιεντήχοντα xai 
ἑἕχατόν. γειτνιᾷ δ᾽ ἡ Σοδομῖτις αὐτῇ, τεάλαι μὲν εὐδαίμων γῆ καρ- 
γῶν τὲ ἕγεχεν xol τῆς χατὰ πόλιν περιουσίας, νῦν δὲ κεχαυμένη 

στᾶσα. φασὶ δὲ ὡς δι᾿ ἀσέβειαν οἰχητόρων χεραυνοῖς χαταφλεγῆναι" 
ἔστι γοῦν ἔτι λείψανα τοῦ ϑείου ττυρός, xal ττέντε μὲν πόλεων ἰδεῖν. 

, 2 Ξ -- 2 , i 

σχιάς, ἔτι δὲ x&v τοῖς χαρτιοῖς σποδιὰν ἀναγεγνωμένην, oi χροιὰν 
d , L , Y * uiv ἔχουσι τῶν ἐδωδίμων ὁμοίαν, δρειναμένων δὲ χερσὶν eig χατινὸν 

διαλύονται χαὶ τέφραν. τὰ μὲν δὴ περὶ τὴν Σοδομῖτιν μυϑευόμενα 
, , 3 - 

τοιαύτην ἔχει πίστιν αἸτὸ τῆς ὄψεως. 
Υ ) 

IX. 1. Ὁ δὲ Οὐεσπασιανὸς πανταχόϑεν περιτειχίζων τοὺς ἕν 
w hi Ὁ τω 

E [s ^! » LE 4 R ^ 2 3 WAN 2 , 
τοῖς Ἱεροσολύμοις ἕν ve τῇ leouyoi xai ἐν “δίδοις ἐγείρει στρα- 

2 n , , - C τόπεδα γχαὶ φρουροὺς ἀμφοτέραις ἐγχαϑίστησιν ἔχ ve vov Ῥω- 
μαϊχοῦ xal συμμαχιχοῦ συντάγματος. πέμττει δὲ xal εἰς Γέρασα 

, , Y ^ E , [^ c 

“Τούχιον A vytov πταραδοὺς μοῖραν ἱτιττέων xai συχνοὺς τεεζούς. ὁ μὲν 

PAMLVRC LatHegesippus IV 18 p. 251 sq. 

1 8020vo P zo2ovo R.— μελαίνας] Bekker μελανὰσ PA μέλανασ MLVRO 

δὲ VRC 2. προσελαῦνον ᾿ προσελαύνονται CO 8 ἜΣ ΧΕ D EY: no 
cw A 5 προσήρται P προσήρτηται, zo i. ras. 1 litt. m. 2 V co] 

τὸ C tov σχάφουσ € ἐνμηνίω P. ἐμμηνίων L 6 χαὶ χρήσιμος δὲ] 
ἐπιτήδειοσ δέ ἐστιν 1, et fort. Lat 1 νέων PA ἄχεσι Μ 8 sic πολλὰ] 
πολλοῖσ L et fort. Lat yovv om. Lat 9 μῆχος μὲν s. P 
xa9' 6L 10 Ζοάρων] ζωάρων O ζοβάρων PAM ζοβαρῶν L zoaran Lat 
zoaros Heg δὲ om. VR 11 δὲ ἡ VRC 12 ἕνεχα VRO πόλεισ 
VRC viv — 18 χαταφλεγῆναι] nunc autem omnis exusta atque habitatorum 
impietate fulminibus conflagrasse memoratur Lat 18 δ᾽ 1, ἀσέβειαν, à ex 
εὖ corr. V κατεφλέγη L 15 Zw] ἔστι Ὁ xev] xai P ἀαναγεννομέ- 
γην R χροιὰν] χρόαν O et ex corr. V χρώαν V!R 16 τῶν ἐδωδίμων] 
toic ἐδωδίμοισ (ἐδοδίμοισ K ἐδοδήμοισ ΟἹ LVRO edulii Lat 11 διαλύονται 

ἀναλύονται L 19 i. marg. χη € πανταχόσε PAMVR undique Lat 
περιτειχίζων) ἐπιτειχίζων L munire — cupiens Lat 20 τῇ 5. Β hiericho 

(acc. Lat ᾿Αδίδοις] (apud) auuillam Lat — 21 φρουρὰσ VRO 422 συντάγμα- 
toc] τάγματοσ PMLVRC Πέρασα] gerasan (acc.) Lat Heg Πέζηρα Relandus 

T 

23 &wov C πεζῶν 1, 
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οὖν ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν ἑλὼν ἀπτοχτείνει uiv χιλίους τῶν νέων, 
ὅσοι μὴ διαφυγεῖν ἔφϑασαν, γενεὰς δὲ ἡχμαλωτίσατο xal τὰς χτή- 
σεις διαρπάσαι τοῖς στρατιώταις ἐτιέτρειμεν" ἔστειτα τὰς οἰχίας ἐμ- 
σερήσας ἐπὶ τὰς στέριξ χώμας ἐχώρει. φυγαὶ δ᾽ ἦσαν τῶν δυνατῶν 
xol φϑοραὶ τῶν ἀσϑενεστέρων, τὸ χαταλειφϑὲν δὲ “τὰν &vemíu- 
σχίρατο. χαὶ διειληφότος τοῦ “τολέμου τήν τὲ ὀρεινὴν ὅλην χαὶ τὴν 
γιεδιάδα πτιάσας οἱ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις τὰς ἐξόδους ἀφήρηντο" τοὺς 

μέν γε αὐτομολεῖν πιροαιρουμένους οἱ ζηλωταὶ :ταρεφυλάσσοντο, 
τοὺς δὲ oUm τὰ Ῥωμαίων φρονοῦντας εἶργεν ἢ στρατιὰ τεαντα- 
χόϑεν τὴν ΄τόλιν τιεριέχουσα. 

2. Οὐεσπασιανῷ δ᾽ εἰς Καισάρειαν ἐτειστρέιμαντι xol τταρα- 
σχευαζομένῳ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐπτ᾿ αὐτῶν τῶν Ἱεροσολύμων 
ἐξελαύνειν ἀγγέλλεται Νέρων ἀνῃρημένος, τρία xai δέχα βασιλεύσας 
ἔτη καὶ ἡμέρας ὀχτώ. σπτερὶ οὗ λέγειν ὃν τρόπον εἰς τὴν ἀρχὴν 
ἐξύβρισεν πιιστεύσας τὰ πράγματα τοῖς πογηροτάτοις, Νυμφιδίῳ 
xol Τιγελλίνῳ, τοῖς τε ἀναξίοις τῶν ἐξελευϑέρων, xol ὡς ὑπὸ τού- 

των ἐπιβουλευϑεὶς χατελείφρϑη μὲν ὑττὸ τῶν φυλάχων ἁπάντων, 

διαδρὰς δὲ σὺν τέτρασι τῶν σπιιστῶν ἀτιελευϑέρων ἐν τοῖς ττροα- 
στείοις ἑαυτὸν ἀνεῖλεν, «ol ὡς οἱ χαταλύσαντες αὐτὸν μετ᾽ οὐ τιολὺν 

, , "v , N ^ ^ , ^,^ € 

20 χρόνον δίχας ἔδοσαν, τόν τε χατὰ τὴν Γαλατίαν sAsuov ὡς ἕτε- 

λεύτησε, καὶ zc Γάλβας ἀττοδειχϑεὶς αὐτοχράτωρ εἰς Ῥώμην ἔτταν- 

ἤλθεν ἐκ τῆς Ἰσττανίας, xoi ὡς ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν αἰτιαϑεὶς 

il ταπιεινοφροσύνῃ ἐδολοφονήϑη χατὰ μέσην τὴν Ῥωμαίων ἀγορὸν 
ἀπιεδείχϑη ve αὐτοχράτωρ Ὅϑων" τήν ve τούτου στρατείαν ἐτεὶ τοὺς 

PAMLVRC LatHegesippus IV 19sq. p. 254. Zonaras I p. 524. 

1 ἑλὼν τὴν πόλιν tr. PAMVROC ἀποχτένει MVC ἀποχτενεῖ R.— 2 αἰχ- 
μαλωτίσατο ῬΑ αἰχμαλωτίσασ L χτίσεισ là 4 χώμας om. Ὁ φυχγαὶ, φ 
ex corr. ἡ óà VRC ὃ φϑοραὴὶ φυγαὶ P καταλειφϑὲν, εἰ eX ἡ corr. P 
χαταληφϑὲν uertit Lat ἐνεπιμπρᾶτο PMVR ἐνεπίπρατο € 6 ὅλην 
om. AL " πάσας] Destinon πᾶσαν codd. Lat ἀφήρηντο] ἀφήρηντο 
πανταχόσε ἃ 8 μέν ys] Destinon μέντοι γε PA μὲν γὰρ MLVRC 
9 εἶργεν A εἴρξεν L 111 marg. x9' C δὲ LVRC 18 τρία καὶ δέχα) τρισ- 
χαίδεχα Ὁ 14 ἔτη] ἔξ C — xal μῆνας ὀχτὼ καὶ ἡμέρας ὀχτώ scribendum erat 
16 τιγελαίνω (ἰ ex corr. uid. A) PA dgi/lino Lat gemellino Heg — ve] ye MRC, 
om.V 18 διαδρὰς] διαδιδράσκει P probante Destinone τέσσαρσιν Ρ 19 ἀνεῖ- 
λεν] ἀνελὼν P probante Destinone, qui τι. 19 ante ἐν quaedam excidisse putat uelut 

cc 9^ εὑρέϑη μετ᾽ οὐ] Cardwell μετὰ codd. Lat 20 τὴν om. 1, 21 πῶς] 
700 eX πρὸσ COorr. ὁ 22 ἐἰσπανίασ MO et ex corr. A σπανίασ PA!LVR 
ME ὠτῶν citt 
vxo] ἐκ Τὶ στρατιαϑεὶσ Ῥ αἰτιασϑεὶσ R 23 χατὰ μέσην ἐδολοφονηϑή 

: Ξ ΣΙ ; ; 
τὴν ir. Niese τὴν] τῶν € 24 τε] δ᾽ L ὦϑων € vs 8. P στρα- 
τείαν] Dindorf στρατιὰν codd. 
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Οὐιτελλίου στρατηγοὺς ucl κατάλυσιν, ἔπειτα τοὺς κατὰ Οὐιτέλλιον 
ταράχους xal τὴν ττερὶ τὸ Καττετώλιον συμβολήν, ὅττως τε ᾿4ντώνιος 
Πρῖμος καὶ Movxiavóg διαφϑείραντες Οὐιτέλλιον χαὶ τὰ Γερμανικὰ 
τάγματα χατέστειλαν τὸν ἐμφύλιον “τόλεμον. πάντα ταῦτα διεξιέναι 
μὲν Gv ἀχριβὲς παρητησάμην, ἐπειδὴ δι᾿ ὄχλου πᾶσίν ἔστιν xci 
πολλοῖς “Ελλήνων τε xoi Ῥωμαίων ἀναγέγρατεται, συναφείας δὲ ἕνεχεν 
τῶν πραγμάτων χαὶ τοῦ μὴ διηρτῆσϑαι τὴν ἱστορίαν χεφαλαιωδῶς 
ἕχαστον ἐπισημαίνομαι. 

Οὐεσττασιανὸς τοίνυν τὸ μὲν ττρῶτον ἀνεβάλλετο τὴν τῶν Teoo- 
σολύμων στρατείαν, χαραδοχῶν πρὸς τένα δέψει τὸ χρατεῖν μετὰ 
Νέρωνα" αὖϑις δὲ Γάλβαν ἀχούσας αὐτοχράτορα, πρὶν ἐπειιστεῖλαί 
TL περὶ τοῦ ππτολέμου χἀχεῖνον, οὐχ ἐπεχείρει, τεέμτεει δὲ πρὸς αὐτὸν 
zal τὸν υἱὸν Τίτον ἀσπασόμεγόν τε xci ληψόμενον τὰς περὶ Ἰου- 
δαίων ἐντολάς. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας ἅμα Τίτῳ καὶ “Αγρίτεπτας 

Ó βασιλεὺς σιρὸς Γάλβαν ἔπλει. χαὶ διὰ τῆς ᾿Αχαΐας, χειμῶνος 

γὰρ ἣν ὥρα, MEOS γαυσὶ πτεριτελεόντων φϑάνει Γάλβας ἀναιρε- 

ϑεὶς μετὰ μῆνας ἑπτὰ χαὶ ἴσας ἡμέρας" ἐξ οὗ χαὶ τὴν ἡγεμονίαν 
παρέλαβεν Ὄϑων ἀντιποιούμενος τῶν πτραγμάτων. ὃ μὲν ovy "dyoín- 

σας elg τὴν Ῥώμην ἀφιχέσϑαι διέγνω μηδὲν ὀρρωδήσας πρὸς τὴν 
μεταβολήν: Τίτος δὲ χατὰ δαιμόνιον δρμὴν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος εἰς 

τὴν Συρίαν ἀνέπλει xoi χατὰ τάχος εἰς Καισάρειαν ἀφικνεῖται “πρὸς 

τὸν πατέρα. χαὶ οἱ μὲν μετέωροι χερὶ τῶν ὅλων ὄντες ὡς ἂν 
σαλευομένης τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας ὑπττερεώρων τὴν exi Ιουδαίους 
στρατείαν, xal διὰ τὸν τιερὶ τῆς πτατρίδος φόβον τὴν ἐπὶ τοὺς ἀλλο- 
φύλους δρμὴν ἄωρον ἐνόμιζον. 

PAMLVRC Lat Hegesippus IV 21 p. 255. Zonaras I p. 524. 

1 οὐιτελίου (Li. ras., ov S. A) PA. βιτελίου M. οὐϊτιλλίου V. οὐϊτιλλίουσ R 
οὐιτέλιον ῬΑ βιτελίου M οὐιτέλλιον ex ἰουτέλλιον corr. C οὐϊτίλλιον V. οὐϊτιλ- 

λίου Ὶ 2 χαπιτώλιον 1, 3 οὐιτέλιον PA. βιτέλιον M οὐϊτίλλιον ΝᾺ, 4 ταῦτα 
πάντα tr. ΑΖ, 6 ἕνεχα ΒΟ 1 διηρτησϑαι διηρῆσϑαι PA (ne) intercisa pen- 
deat Lat 8. ἐπεσημηνάμην MVRC designabo Lat 9. τῶν om. Υ 10 στρατιὰν 

PAMVR "il PEOR A 13 xci] cum cod. L. B. om. Hauerkamp ἀσπασό- 

μενον, ὁ ex & corr. uid. A τε om. RC 14 διὰ — αὐτὰς] διὰ δὲ ταὐτασ 
τὰσ Α τῆσ αὐτὴῆσ δὲ VRC ἅμα Τίτῳ om. Lat 15 zal διὰ — πλεόν- 
των] sed dum achaiam, quod hiemps erat, longis nauibus praeteruehuntur Lat 

᾿Αχαΐας] ἀχαΐασ αὐτῶν L — 16 ὥρα ἦν tr. PAMVR. vavol μαχραῖσ tr. L 
περιπλεόντων] πλεόντων Ο παραπλεόντων Hudson 11 ἐξ οὗ -- 18 πραγμά- 
to») deinde otho suscepit imperium ac tres menses rempublicam procurauit Lat, 
quare in graecis aliquid excidisse putabat Hudson x«i om. VRCLat 

19 ἀφιχνεῖσϑαι L ὀρρωδη | δήσασ C 21 ἔπλει PLC tig τὴν καισά- 
ρειαν 1, 24 στρατείαν] στρατιὰν ΝᾺ στρατηγίαν PAM i marg. 4 € 
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3. Ἐπανίσταται δὲ ἄλλος τοῖς Ἱεροσολύμοις πόλεμος. υἱὸς ἦν 
y Td Σίμων τις, Τερασηνὸς τὸ γένος, νεανίας “ανουργίᾳ μὲν ἡττώ- 
μένος Ἰωάννου τοῦ προχατέχοντος «ἤδη τὴν σιόλιν, ἀλκῇ δὲ σώματος 
χαὶ τόλμῃ διαφέρων, δι᾿ ἣν xci ózÓ v&vov τοῦ ἀρχιερέως φυγα- 
δευϑεὶς ἐξ ἧς εἰχὲ τοταρχίας "doa ϑετηνῆς πρὸς τοὺς κατειληφότας 

τὴν Moeoaóav λῃστὰς χταραγίνεται. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἣν αὐτοῖς 
δι᾽ o; τοψίας" εἰς τὸ κατωτέρω γοῦν φρούριον ἐτέτρειψαν αὐτῷ τεαρελ- 
ϑεῖν ἅμα ταῖς γυναιξίν, ἃς ἄγων ἧκὲν, αὐτοὶ τὸ ὑψηλότερον οἰχοῦντες" 
αὖϑις δὲ διὰ συγγένειαν ἡϑῶν χαὶ ὅτι πιστὸς ἐδόχει, συμτεροενό-- 
μευ γοῦν αὐτοῖς ἐξιὼν καὶ συγνεπιόρϑει τὰ τιερὶ τὴν Πασάδαν «. οὐ 
μὴν émi τὰ μείζω “ταρακαλῶν ἔπεισεν" οἱ μὲν γὰρ ἐν ἔϑει ὄντες 
τῷ φρουρίῳ, καϑάπερ φωλεοῦ χωρίζεσϑαι μαχρὰν ἐδεδοίχεσαν, ὃ 
δὲ τυραγννιῶν xal μεγάλων ἐφιέμενος ἐγχεξιδὴ xol τὴν “νάνου τελευ- 
τὴν ἤχουσεν, εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀφίσταται, xai τιροχηρύξας δούλοις 
μὲν ἐλευϑερίαν, γέρας δὲ ἐλευϑέροις τοὺς στανταχόϑεν “τογηροὺς 
συγήϑροιζεν. 

4. Ὡς δ᾽ ἦν αὐτῷ καρτερὸν ἤδη τὸ σύνταγμα, τὰς ἀνὰ τὴν 
ὀρεινὴν κώμας χατέτρεχδν, ἀεὶ δὲ προσγινομένων τιλειόνων ἐϑάρρει 
χαταβαίνειν εἰς τὰ χϑαμαλώτερα. κἀσιειδὴ πόλεσιν ἤδη φοβερὸς 
ἣν, πολλοὶ πρὸς τὴν ἰσχὺν χαὶ τὴν εὔροιαν τῶν χατορϑωμάτων 
ἐφϑείροντο δυνατοί, χαὶ οὐχέτι ἣν δούλων μόνων οὐδὲ λῃστῶν στρα- 
τός, ἀλλὰ χαὶ δημοτικῶν οὐχ ὀλίγων ὡς πρὸς βασιλέα γυδιϑαρχεῖν. 

PAMLYVRC LatHegesippus IV 22 p. 256. 
1 ἐπανίστατο LVR.—. à! 1, 2 Γιώρα] diorae cod. Vat. et Berol. Lat 

τις om.LLat γερασινὸσ PALRC τὸ γένος] τῶ γένει C, om. L πανουρ- 
γίαν C^ 3 vovom. VRC ἀλχὴ], 4 ἣν] ἦνὰ δὅ ἐξ ἧς] é&go R eire] 175 
C ἦρχε ex cod. Voss. Dindorf ἀκραβαιτηνῆσ PAR ἀχραβεττηνῆσ 1, ἀκραιβα- 
τηνὴσ C acrabatena aut ecrabatena Lat 6 μασάδα A μεσσάδα 1, μεσάδαν R 
μάσαδαν C messadam Lat λησταῖσ C 7 yovv] s. P ex οὖν corr. A 8 ὕψη- 
Aóv À οἰχοῦντεσ, t6 ex «c corr. A. 9 χαὶ ὅτε om. Lat (rz; om. C συμπροενό- 
ueve] ductor erat Lat 10 ἐξιὼ»] exeuntibus Lat τὰ περὶ] τὴν περὶ M 
μασάδα (coi. ras. m. 2 Β) PAVR μεσσάδα L μασαδαν Ὁ messadae Lat 11 ἔπειϑεν 
C τε C) MLVRC metuebat Lat οἱ — 12 ἐδεδοίχεσαν om. Lat γὰρ om. V 
ἐν ἔϑει ὄντες] ἐϑίζοντεσ L ἐνεϑθισϑέντες uel simile propter hiatum Niese 12 τοῦ 
φρουρίου C probante Herwerdeno — qo cov PA φωλεῷ Hudson μακρὸν PA 
14 ἐφίσταται 1, 15 ἐλευϑέροισ, οἱ ex ὦ corr. uid. Α 11 δὲ VRC τὸ σύνταγμα 
ἤδη τ. PAMVRC 18 προσγινομένων πλειόνων] πλειόνων γιγνομένων 1, προσγι- 

νομένων αὐτῷ πλειόνων ex cod. Voss. Dindorf 19 εἰς] ἐπὶ L χμαλώτερα Α 
καὶ ἐπειδὴ VR 20 πολλοὶ -Β,  süvowv CO 21 μόνον AMRO χαὶ- 22 πειϑαρ- 
Ζεῖν] sed multorum etiam popularium tamquam regi parebat obsequium Lat 
22 ónuotuxóv οὐκ ὀλίγον Destinon πειϑαρχεῖν] πειϑαρχία MLVROC πειϑαρχούν- 
tov ex cod. Voss. Dindorf πειϑαρχοῦν Destinon πειϑαρχίᾳ χρωμένων Herwerden 
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χατέτρεχε δὲ τήν τὲ ““χραβετηνὴν τοπαρχίαν xol τὰ μέχρι τῆς 

μεγάλης Ἰδουμαίας" κατὰ γὰρ κώμην τινὰ χαλουμένην Liv τεῖχος 
χατασχευάσας ὥσττερ φρουρίῳ πρὸς ἀσφάλειαν ἐχρῆτο, χατὰ δὲ τὴν 
φάραγγα προσαγορευομένην Φερεταὶ ττολλὰ μὲν ἀνευρύνας σπήλαια, 
πολλὰ δ᾽ εὑρὼν ἕτοιμα ταμιείοις ἐχρῆτο ϑησαυρῶν xal τῆς λείας 5 
ἐχδοχείοις. ἀνετίϑει δὲ xol τοὺς ἁρπιαζομένους εἰς αὐτὰ χαρπούς, 
οἵ τε πολλοὶ τῶν λόχων δίαιταν εἶχον ἐν ἐχείνοις" δῆλος δ᾽ ἦν τό 
τε σύνταγμα προγυμνάζων χαὶ τὰς πταρασχευὰς χατὰ τῶν Ἱεροσο- 
λύμων. 

5. Ὅϑεν οἱ ζηλωταὶ δείσαντες αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ τιρο- 00 
λαβεῖν βουλόμενοι τὸν xav. αὐτῶν τρεφόμενον ἐξίασι μετὰ τῶν 
ὅχύλων οἱ τελείους" ὑτεαντιάζει δὲ Σίμων, καὶ τταραταξάμενος συχνοὺς 

μὲν αὐτῶν ἀναιρεῖ, συνελαύνει. δὲ τοὺς λοιποὺς εἰς τὴν τεόλιν. οὔτεω 
δὲ ϑαρρῶν τῇ δυνάμει τοῦ μὲν τοῖς τείχεσιν ττροσβάλλειν ἀτεετράττη, 

χειρώσασθαι δὲ πρότερον τὴν Ιδουμαίαν ἐπεβάλετο" καὶ δὴ δισ- 15 
μυρίους ἔχων ózAírag ἤλαυνεν imi τοὺς ὅρους αὐτῆς. οἱ δὲ àg- 

χοντὲες τῆς Ιδουμαίας κατὰ τάχος ἀϑροίσαντες ἐχ τῆς χώρας τὸ 

μαχιμώτατον τιερὶ τιενταχισχιλίους xal δισμυρίους, τοὺς δὲ “τολλοὺς 

ἐάσαντες φρουρεῖν τὰ σφέτερα διὰ τὰς τῶν ἐν Π]ασάδᾳ σιχαρίων 
χαταδρομάς, ἐδέχοντο τὸν Σίμωνα πρὸς τοῖς ὅροις. ἔνϑα συμβαλὼν 20 
αὐτοῖς καὶ δι᾿ ὅλης πολεμήσας ἡμέρας, οὔτε vevixij«tóg οὔτε νενιχη- 
μένος διεχρίϑη, καὶ ὃ μὲν εἰς τὴν Ναΐν, οἱ δὲ Ιδουμαῖοι διελύϑησαν 
ἐπε᾿ οἴχου. xal μετ᾽ οὐ τεολὺ Σίμων μείζονι δυνάμει τεάλιεν εἰς τὴν 
χώραν αὐτιῦν ὥρμητο, στρατοπεδευσάμενος δὲ xara τινα χώμην, 

PAMLVRCLatHegesippus IV 22 p. 256. 

1 τήν τε] τὴν ΠΟ ἀχραβαιτινὴν P. ἀχραβαιτηνὴν AC ἀκραβεττηνὴν Τὶ 
ἀκραβατηνὴν VR acrabatenam Τὺ 2. γὰρ] μὲν γὰρ 4 — Alv] ναὲν MLVRC aia 
aut aiam (nom.) Lat aiacis Heg; cf. u. 22 ὃ ἐχρεῖτο C 4 φάραγγα — Φερεταὶ 

φαραγγα προσαγορευομένην φέρεται ἃ φαρὰν προσαγορευομένην φέρεται L 
φαρὰν (φαρὰ C) προσαγορευομένην φάραγγα MVRC (in) ualle (autem) quae 
appellatur faragga (faragata cod. Berol) Lat μὲν om. L ἂν εὐρύνασ L 

ὅ δὲ LVRO ταμιείοις] oic. ταμιείοισ 1, ταμείοισ C ταμιείοις --- 6 ἐχδοχείοις] 

conditorum et praedae receptaculis utebatur Lat ἐχρεῖτο Ὁ  '" óà VRC 
8 παρασχευὰς] παρασχευὰς ποιούμενος uel simile Niese 10 ἐπιβουλὴν] suc- 

cessus Heg ἐπιβολὴν Destinon 11 τρεφόμενον] στρεφόμενον L τρεφόμενον q90- 

vov R? ἐξιᾶσι PA 18 οὔπω] οὕτω], 14 9agov C — voicgiterat CÓ προσβα- 
λεῖν MLVRC ἐπετράπη M ἀνετράπη LO  150bs.A ἐπεβάλλετο LO — óvouv- 
glovo V'R!C 10 ἤλαυνον], 11 τῆς Ἰδουμαίας] τῶν idovuatov L τάχουσ C 
18 δυσμυρίουσ C πολλοὺς] λοιποὺς ed. pr. 19 μασάδι PA! μεσαδα L 
messada Lat Maoc«óg Niese 22 Nalv] aium Lat 'Aiv Destinon ex ἃ. 2 
οἱδουμαῖοι V 23 πολὺ, v i. ras. A 21 ὅρμητο PA! δὲ om. L 
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DE BELLO IUD. IV 518—528 (IX 5. 6) 415 

- E B ' c UO , 5 ^ , 

Ozcxové καλεῖται, τιρὸς τοὺς ἐν Πρωδείῳ φρουρούς, 0zteo ἣν τυλησίον, 
3 t. , - , , , ^ - i] , 

λεαζαρόν τινὰ τῶν ἑταίρων ἔσεεμιμε zceíaovva τταραδοῦναι τὸ ἔρυμα. 
— P^ , a I- * , 2 2 ny 

τοῦτον οἱ φύλαχες τυροϑύμως ἐδέξαντο τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦντες Ót 
ΠῚ er $ 1 Z7 ὟΣ , ' 

ἣν qot, φϑεγξάμενον δὲ σεερὶ τταραδόσεως ἐδίωχον σπασάμενοι τὰ 
c; , ^ , } » , ) ' - , 

ξίφη, μέχρι φυγῆς vo: 0v ovx ἔχων ἔρριψεν ἀττὸ τοῦ τείχους éav- 
M € , , ^ M H , ἢ m - 

τὸν εἰς τὴν ὑτιοχειμένην φάραγγα. xol ὃ μὲν αὐτίχα τελευτᾷ, τοῖς 
τῶν 9 , ' ^ ' ' ire !"-"gÓ . 
ὃ Ἰδουμαίοις ἤδη κχατορρωδοῦσι τὴν ἰσχὺν τοῦ Σίμωνος ἔδοξε z00 
τοῦ συμβαλεῖν χατασχέψασϑαι τὴν στρατιὰν τῶν τιολεμίων. 

1] ) - Ai c , € ' G , 2 SA 3 , o 

6. Eig τοῦτο δὲ ὑττηρέτην αὑτὸν ἑτοίμως ἐπεδίδου Ιάχωβος, 
C ἂν D ey y / 3 : Dr : ς ΠΤ AT DA εἷς τῶν ἡγεμόνων, χυροδοσίαν ἐνθυμούμενος. ὁρμήσας γοῦν GLO 

τῆς “λούρου, κατὰ γὰρ ταύτην συνηϑροιστο τὴν χώμην τότε τῶν 
2 V , ^ , , * , , 

Ἰδουμαίων τὸ στράτευμα, τταραγίνεται τερὸς Σίμωνα, καὶ τερώτην 
7 - NE , ' 2 - "n ^ ' [47 

αὑτῷ τιαραδώσειν συντίϑεται τὴν αὐτοῦ τιατρίδα. λαβὼν ὅρχους 
c ) , δ) 47 ΄ Υ , ' ' - 

ὡς ἀεὶ τέμιος ὧν διατελέσει, συνεργήσειν δὲ ozéoyero xai τιερὶ τῆς 
[22 2 7 » "Wc 4 / C - ; 
ὅλης Ιδουμαίας. ἐφ᾽ οἷς ἑστιαϑεὶς φιλοφρόνως ὑττὸ τοῦ Σίμωνος 

^ - 2 ς , d , , 

xal λαμτεραῖς ἐπαρϑεὶς vzv00yéo€0Ltv, ἐπιειδήτεερ εἰς τοὺς σφετέρους 
ς ; ^ - ^ ; S ' LI 
ὑχιέστρειψε, τὸ uiv zoOrov τιολλατιλασίονα τὴν στρατιὰν ἐψεύδετο 

- , ^ fI , , , ^ 3 55 

τοῦ Σίμωνος, ἔπειτα δεξιούμενος τούς τὲ ἡγεμόνας xai xav. ολίγους 
A ^ Ar ^ J e ues er δέξ ' N/ Ξ ^ ὃ ἘΞ 

γᾶν τὸ τύλῆϑος ἐνῆγεν ὥστε δέξασϑαι τὸν Σίμωνα xol τεαραδοῦγναι 
2 - ' - C! ^ 2 , cr . - . , 

δίχα μάχης αὐτῷ τὴν τῶν ὅλων ἀρχήν. ἅμα δὲ ταῦτα διατιραττό- 
iH " ND 2 , , 24 , δ 

μένος xai Σίμωνα δι ἀγγέλων ἔἐχάλει σχεδάσειν ὑτεισχνούμενος τοὺς 
2 , MSAN UE c ' 5; » v ^ ; c ze A 

Ἰδουμαίους 0 δὴ τταρέσχεν. ὡς γὰρ ἣν ἤδη τελησίον 1) στρατιά, zoo 
, 2 Ν M ἢ Ἂς - N , ' 

τος ἀγατεηδήσας irl τὸν ἵσεττον μετὰ τῶν συνδιερϑαρμένων ἔφευγε. 
3 , - 4. 7 χω - 

πτοία Ó ἐμτείτυτει τταντὶ τῷ τυλήϑει, xal πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν 
^ , 2 c , 2 , , 

λυϑέντες ἔχ τῆς τάξεως ἀνεχώρουν ἕχαστοι πρὸς τὰ ἴδια. 

PAMLVRC LatHegesippus IV 23 p. 257. 

1 Ocxovi] ϑεχωὲ LVR ἢ 9exovà O theocoae Lat ἡρωδίω (ἡ ex i 

corr. P) PAVR ὅπερ ἤν, lit. o ἡ ex corr. V 2 τινὰ om. L 
, αι DAP Por τῇ : 

τὸν ἑταῖρον 1, τὸν ἕτερον O τῶν ἕτερων V τῶν ἑτέρων ΒΜ πείσαντα L 

3 προϑύμως] éroluoc AMLVROC ἐδέχοντο jns Τὶ παραδώσεωσ (8. m..2)-V. 

9 αὐτὸν A. 1 δὲ PVRC ἐσχὺν] ορμὴν ἃ 8 συμβαλλεῖν L πολεμίων, 
μέ S. P 9 αὐτὸν AVO ἑαυτὸν 1 11 ᾿Αλούρου] ὀλούρου ΜΥ͂ΒΟ aluro (abl.) 
Lat συνοίϑροιστο € τότε] τὸ C 12 τὸ om C πρῶτον M 

13 παράδοσιν L αὐτοῦ] ἑαυτοῦ L αὑτοῦ RC 14 διατελέσει] διατελοίη € 
διατελεῖ L fort. recte — 17 ὑπέστρεψεν L — πολλαπλασίονα, « ante σ i. ras. A 
18 τοῦ σίμωνοσ ἐψεύδετο tr. L σίμονοσ C ós&ovusroo rovc, litt. oc τ 
suppl. m. 2 V perterritis Lat, quem δεδισσόμενος habuisse putat Destinon 

ὀλίγον], 230 διαπεραττόμενοσ V δὶ διαγγέλλων PLC τοῖσ ἰδουμαίοισ R 

28 πρῶτον R συνδιερϑαρμένων] MLVRC διεφρϑαρμένων PA ἔφευγε] διέ- 
φευγενῖ, 2Απιτιοα PAVR! πτοιὰ 1,1} δὲ ΠΥ͂ΒΟ 24 χαὲ om.R 28 ἐκ om. L 
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7. Σίμων δὲ παρὰ δόξαν εἰς τὴν Ἰδουμαίαν εἰσήλασεν ἀναι- 
μωτὶ xci προσβαλὼν ἀδοχήτως πρώτην αἱρεῖ τὴν πολίχνην Χεβρών, 
ἐν ἡ πλείστης ἐχράτησε λείας, ττἀμττολυν δὲ διήρτεασε καρτεόν. ὡς 
δέ φασιν οἱ ἐπιχώριοι τὴν Χεβρὼν οὐ μόνον τῶν τῇδε πόλεων ἀλλὰ 

xol τῆς ἐν “Αἰγύπτῳ lMéugeog ἀρχαιοτέραν" δισχίλια γοῦν αὐτῇ 
x«i τριαχόσια ἔτη συναριϑμεῖται. μυϑεύουσι δὲ αὐτὴν xal οἰχη- 
τήριον ᾿Αβράμου τοῦ Ἰουδαίων τιρογόνου γεγονέναι μετὰ τὴν &x τῆς 
ΠΠ]εσοποταμίας ατανάστασιν, τούς τὲ παῖδας αὐτοῦ λέγουσι χατα- 

βῆναι εἰς -diyvzvov ἔνϑεν᾽ ὧν xol τὰ μνημεῖα μέχρι νῦν ἕν τῇ δὲ 
τῇ τεολίχνῃ δείχνυται ττάνυ χαλῆς μαρμάρου xal φιλοτίμως εἰργασ- 
μένα. δείχνυται δ᾽ ἀπὸ σταδίων ἕξ τοῦ ἄστεος τερέβινϑος μεγίστη, 
xal φασὶ τὸ δένδρον ἀττὸ τῆς χτίσεως μέχρι νῦν διαμένειν. ἔνϑεν 
ὃ Σίμων ἐχώρει διὰ πάσης τῆς Ἰδουμαίας, οὐ μόνον χώμας xal 
σόλεις σπτορϑῶν, λυμαινόμενος δὲ xol τὴν χώραν᾽ δίχα γὰρ τῶν 
δηιλιτῶν τέσσαρες αὐτῷ συνείποντο μυριάδες, ὡς μηδὲ τῶν émi- 

τηδείων ξξαρχούντων πρὸς τὸ πλῆϑος. προσὴν δὲ ταῖς χρείαις 

ὠμότης τὲ αὐτοῦ xal πρὸς τὸ γένος ὀργή, δι᾿ ἃ μᾶλλον ἐξερημοῦσϑαι 
συνέβαινε τὴν Ιδουμαίαν. χαϑάσιερ δὲ ὑπὸ τῶν ἀχρίδων κατότειν 
ὕλην ἔστιν ἰδεῖν ἐψιλωμένην πᾶσαν, οὕτω τὸ χατὰ νώτου τῆς Σί- 

uovog στρατιᾶς ἐρημία χατελείχιετο" xol τὰ μὲν ἐμσειτυρῶντες τα 
δὲ κατασχάτυτοντὲς, χιᾶν δὲ τὸ πεφυχὸς ἀνὰ τὴν χώραν ἢ συμττα- 
τοῦντες ἠἡφάνιζον ἢ νεμόμενοι xol τὴν ἐνεργὸν ὑττὸ τῆς πορείας 
σχληροτέραν ἐποίουν τῆς ἀχάρπου, χαϑόλου τὲ εἰπεῖν, οὐδὲ ση- 
μεῖόν τι χατελείσχεετο τοῖς πτορϑουμένοις τοῦ γεγονέναι. 

PAMLVRCLatHegesippus IV 23 p. 258. 

1 δὲ] δὴ Destinon ἀναιμοτί αὶ 2 adoxitoc CO πρῶτον, αἴρει 
PAMVRC αἱρεῖ 1, πολίχνην] πόλιν VROC 3 ἐχράτησε, p ex uu corr. 
uid. A πάμπολυ PA:C 4 ἐγχώριοι M. 5 αὐτῇ] αὕτη L 6 τρια- 
χόσια] τριάχοντα RC συνηρίϑμητο VRO 1 ἁβράμου PAM ἀβραά- 
μου € τῆς om. L 8 τούς τε] vovo δὲ L 9 γῦν] τοῦ νῦν C 
10 πολίχνῃ] πέλει Α 11 δὲ VRC ἄστεοσ, O ex corr. V 12 ἔνϑεν]) 
ἔνϑε A! ἐν R1 i. marg. 45. C 13 διὰ πάσησ ἐχώρει tr. LVRC 
ἰδουμαίασ ex ἰουδαίασ corr. Α χκόμασ Ὁ 14 λυμαινόμενοόμενοσ O 

τῶν om. PC 15 ὡς — 16 πλῆϑος u. 14 post χώραν tr. Bekker — 16 ἐξαρ- 
xovvtov] ἐξαρχεῖν δυναμένων M 17 πρὸς τὸ γένος om. Lat δι᾿ &] 
διὸ L ἐξερημοῦσϑαι, ἐξερ ex ἐρ corr. M 18 9 L ὑπὸ eicit Her- 
werden 19 τὸ] τῶ ex corr. A τῆς] vov P 20 ἐμπιπρῶντες] PAM 
ἐμπιμπράντεσ LR et ex corr. V ἐμπιπράντεσ V!C 21 πεφυχὼσ PA! 

22 πορίασ PA! ἐποιοῦντο P 23 οὐδὲ] ovte PAMVR 24 roi] 
τούτοισ τοῦ PA 

10 

15 

20 
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DE BELLO IUD. IV 538—546 (IX 8. 9) 41* 

8. Ταῦτα πάλιν τοὺς ζηλωτὰς ἐπήγειρεν, «ai φανερῶς μὲν ἀντι- ! 
σιαρατάξασϑαι χατέδεισαν, ztooAoy(aavceg ΝΣ ἐν ταῖς “ταρόδοις ἁρτιά- 
ΓΞ cL LI * E - κ᾿ JEN 

ζουσι τοῦ Σίμωνος τὴν γυναῖχα xai τῆς ττερὶ αὑτὴν ϑερατιείας συχ- 
, » c ) ' ^" , c , 

vovg. eura ὡς αὐτὸν αἰχμαλωτισάμενοι τὸν Σίμωνα γεγηϑότες ὅ 

εἰς τὴν σιόλιν ὑτιέστρεψαν xci ὅσον οὐδέτεω τιροσεδόχων χατα- 
ϑέμενον τὰ ὅπλα περὶ τῆς γυναιχὸς ἱχετεύσειν. τὸν δὲ οὐχ ἔλεος 

εἰσῆλϑεν ἀλλ᾽ ὀργὴ τιερὶ τῆς ἡρπτασμένης, καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τῶν 
Ἱεροσολύμων ἐλϑὼν χαϑαάτίερ τὰ τρωϑέντα τῶν ϑηρίων, ἐπειδὴ 

τοὺς τρώσαντας οὐ κατέλαι dev, ἐφ᾽ οὺς εὗρε τὸν ϑυμὸν ἠφίει. ὅσοι 

γοῦν λαχανείας ἕνεκεν ἢ φρυγανισμοῦ προεληλύϑεσαν ἔξω σευλῶν 

avóztÀovg xol γέροντας συλλαμβάνων ἠχίζετο xoi διέφϑειρεν, δι᾿ 
ὑχεερβολὴν ἀγαναχτήσεως μονονουχὶ xci νεχρῶν γευόμενος τῶν σω- 

μάτων. πολλοὺς δὲ xal χειροχοτήσας eloémeume χατατελήξασϑαι 
τοὺς ἐχϑροὺς ἅμα καὶ διαστῆσαι τὸν δῆμον ἐπιιχειρῶν τιρὸς τοὺς 
αἰτίους. ἐντέταλτο δ᾽ αὐτοῖς λέγειν, ὅτι Σίμων ϑεὸν ὄμνυσι τὸν 
σεάντων ἔφορον, εἰ μὴ ϑᾶττον ἀποδώσουσιν αὐτῷ τὴν γυναῖχα, ῥήξας 
τὸ τεῖχος τοιαῦτα διαϑήσειν ττάντας τοὺς χατὰ τὴν στόλιν, μηδεμιᾶς 
φεισάμενος ἡλιχίας μηδὲ az τῶν ἀναιτίων διαχρίνας τοὺς αἰτίους. 

τούτοις οὐ μόνον ὃ δῆμος ἀλλὰ xol οἱ ζηλωταὶ χατατιλαγέντες ἀττο- 
πέμπουσιν αὐτῷ τὴν γυναῖχα" xal τότε μὲν ἐχμειλιχϑεὶς ὀλίγον 
ἀνεπαύσατο τοῦ συνεχοῦς φόνου. ] 

9. Ov μόνον δὲ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν στάσις ἣν xci πόλεμος ἐμ- 
φύλιος, ἀλλὰ κἀπὶ τῆς Ἰταλίας. ἀνήρητο μὲν γὰρ χατὰ μέσην τὴν 
Ῥωμαίων ἀγορὰν Γάλβας. ἀττοδεδειγμένος δὲ ᾿αὐτοχράτωρ Ὄϑων 
ἐπολέμει Οὐιτελλίῳ βασιλειῶντι" τοῦτον γὰρ τὸ τὰ χατὰ Γερ- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 23 p. 259. ΠΝ Τὴ}: 20: 

1 φαναιρῶσ C ἀντιπαρατάξασϑαι κατέδεισαν, litt. ξάσϑαι χατέδεισαν 

i ras. 6—' litt. V 2. χατέδησαν Ὁ προλοχήσαντεσ PALC δὲ VRC 
ταῖς] τοῖσ M 3 σιμῶνοσ L 4 ἠχμαλωτισμένοι VRO σίμονα R 
9 ὑπέστρεφον Bekker προσεδόχουν C 7" εἰσῆλϑεν] εἴσεισιν VRC — 8 ἱεροσο- 
λυμιτῶν PM ἐλϑὼν] παρελϑὼν L 9 εὕροι Destinon ἠφίει] ἐφίει 1, 
10 λαχανίασ PALVR ἕγνεχεν om. 1 27] χαὶ Ὁ φρυγανιασμοῦ ῬΑ φρυ- 
γανισμοῦ χάριν 1 ἐξεληλύϑεισαν 1, προεληλύϑησαν O 12 μόνον οὐχὲ A 
γεχρὸσ Ὁ 18 χαταπλήξασϑαι — 14 ἅμα] ἅμα καὶ καταπλήξασϑαι τοὺσ ἐχϑροὺσ 
L haud male 14 διαστῆσαι] διαστασιάσαι 1 15 ἐντέταλται 1, δὲ VRC 
ὥμνυσι Ὁ 10 ἀποδώσωσιν PAVR ἀποδωσ-ιν, ὦ ex ὦ corr. L 11 69560] 
ϑήσειν PAMVR. 18 μηδ᾽ 1, ἀναιτίων] αἰτίων Ὁ 19 ἀποπέμπουσι A! 
21 τοὺσ συνεχοὺσ L 22 ἷ. marg. Ay O στάσις] φόνοσ L 28 χαὶ ἐπὶ 
LVRC ἀνηρεῖτο L γάλβασ κατὰ μέσην τὴν δωμαίων ἀγοράν tr. L 
24 ἀγορὰν] τὴν ἀγυρὰν Α 25 οὐιτιλλίω PAVR βιτελλίω M βασιλειῶντι! 
βασιλεύοντι PA. βασιλεῖ ὄντι 1, imperante Lat — ovo] ἡρεῖτο M τὰ s. V 
χατὰ] κατὰ τὴν P 

losephus VI. 21 

538 

541 

542 

5043 

944 

940 

940 



541 

909 
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μανίαν τάγματα. xal γενομένης συμβολῆς xarà Φρηγδίαχον τῆς 
Γαλατίας πρός τε Οὐάλεντα xal Καικίνναν τοὺς Οὐιτελλίου στρατη- 
γούς, τῇ πρώτῃ μὲν ἡμέρᾳ περιῆν Ὄϑων, τῇ δὲ δευτέρᾳ τὸ Οὐιτελ- 
λίου στρατιωτικόν" χαὶ πολλοῦ φόνου γενομένου διεχρήσατο μὲν 
Ὄϑων αὑτὸν ἐν Βριξέλλῳ τὴν ἧτταν πυϑόμενγος ἡμέρας δύο xci 
τρεῖς μῆνας χρατήσας τῶν τιραγμάτων, τιροσεχώρησε δὲ τοῖς Οὐι- 
τελλίου στρατηγοῖς ἡ στρατιά, καὶ κατέβαινεν αὐτὸς εἰς τὴν Ῥώμην 
μετὰ τῆς δυνάμεως. ἐν δὲ τούτῳ χαὶ Οὐεσπασιανὸς ἀναστὰς ἐχ 
τῆς Καισαρείας zíuzty “Ιαισίου μηνὸς ὥρμησεν ἐπὶ τὰ μηδέπω 
χατεστραμμένα τῶν τῆς Ἰουδαίας χωρίων. ἀναβὰς δὲ εἰς τὴν ὀρει- 
γὴν aioei δύο τοτταρχίας, τήν ve Γοφνιτιχὴν xal τὴν ““ἰχραβετηνὴν 
χαλουμένην, μεϑ' ἃς Βήϑηγά ve καὶ Ἐφραὶμ πολίχνια, οἷς φρου- 
ροὺς ἐγχαταστήσας μέχρι Ἱεροσολύμων immatevo: φϑορὰ δ᾽ ἦν 
πολλῶν χαταλαμβανομένων xci συχνοὺς ἡχμαλωτίζετο. Κερεάλιος 
δὲ αὐτῷ τῶν ἡγεμόνων μοῖραν ἱτιπτέων xol τιεζῶν ἀναλαβὼν τὴν 
ἄνω χαλουμένην Ιδουμαίαν ἐπεόρϑει, xoi Καφεϑρα μὲν wevooroAt- 
χγιον ἐξ ἐφόδου λαβὼν ἐμπείσερησιν, ἑτέραν δὲ χαλουμένην Χαραβὶν 
προσβαλὼν ἐπολιόρχει. “τάνυ δ᾽ ἦν ἰσχυρὸν τὸ τεῖχος, xal τρί- 
ἱψνεσϑαι προσδοχῶντι τιλείω χρόνον αἰφνιδίως ἀνοίγουσιν οἱ ἔνδον 

PAMLVRCLatHegesippus IV 24 p. 259. Zonaras I p. 525. 

1 Φρηγδίακον] φρηγδιακχὸν MVRC φηγδίακον L fretiacum Lat Βηδριακὸν 
Hudson recte nisi Βητρίαχον mauis 2 οὐάλλεντα P Keuzivvav] ed. pr. 
κίνναν PALVRC zívva M cinna Lat caecina Heg οὐιτιλλίου PAVR βιτελ- 
λίυ M 8 τῇ] χαὶ τῇ M δευτέρα δὲ tr. VRO οὐιτιλλίου PVR ἐουτελλίου 
A βιτελλίου M — 5 ξαυτὸν ALVRC éavtóv 09ov tr. L Βριξέλλῳ] ed. 
pr. βριξέμω codd. bricenum Lat brixiae Heg Βρεξέλλῳ Hudson errore ut uid. 
typothetarum 6 οὐιτιλλίου (ι ante τ i. ras. V) PVR ZovtiAMov Α βιτελλίου 
M ἰουτελλίου L 7 στρατιά) στρατιὰ 09cvoo A othouis milites Lat xal τοῦ 
Ὄϑωνος ἡ στρατιὰ ex cod. Voss. Hudson — 8 i marg. λό C £x) ἀπὸ L 
9 δησίου PA δεσίου MVRC /unii Lat  Daesii 5. dies est 23. Iunii (IX k. Iul.) 
anni Iuliani (68 p. Chr.) 10 9^ L 11 αἴρει PAVR γνοφιτιχὴν PAVR 

γοφνητιχην L gofniticam Lat ἀχραβαιτινὴν P. ἀχραβητηνὴν Α ἀχραβατηνὴν 
MVR ἀχραβεττηνὴν 1, ἀχραιβατινὴν € acrabattenam Lat 12 χαλουμένην 
om. LLat Βήϑηγα] βηϑηγά 1, βαίϑηλα M. βηϑηλά (— λᾶ V) VROC uitherga 
aut uithegra Lat "Eqoclu] eufre Lat 13 uézg.u MVRC δὲ VRO 
14 χεραάλιοσ P 1ὅ à L ἡγεμόνων ex ἡγουμένων corr. α 16 Κάφεϑρα 
uiv ψευδοπολίχνιον] Hudson χαφαιορα μὲν ψευδοπολίχνιον 1, χαφεϑραμὲν ψευ- 
δοπολίχνιον μὲν PAM χαφεϑραμιν (χαφεϑραβὲν ex corr. C) ψευδοπολίχνιον VRC 
caphaeoran quidem pseudomunicipium Lat 11 ἐμπίπρησιν --- 18 προσβαλὼν 
om. C ἐμπίμπρησιν VR χαραβιν V χαράβιν R χαφαραβειν 1, χαφαραβὶν 
Berol. et m. 2 Lips aut capharim Lat 18 προσβαλὼν ἐπολιόρκει ἐπολιόρχει 
προσλαβὼν 1, προσβαλεῖν ἐπολιόρχει VR δὲ VRC τρίψασϑαι L 
19 πλείονα 1 χρόνων À οἱ ἔνδον om. Lat 
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τὰς πίλας xal ucÓ' ἱχετηριῶν τροελϑόντες ἑαυτοὺς παρέδοσαν. 

Κερεάλιος δὲ τούτους τταραστησάμενος éni Χεβρὼν ἑτέρας ττόλεως 

ἀρχαιοτάτης ἐχώρει" κεῖται δ᾽, ὡς ἔφην, αὕτη χατὰ τὴν ὀρεινὴν οὐ 
σόρρω Ἱεροσολύμων" βιασάμενος δὲ τὰς εἰσόδους τὸ μὲν ἐγχατα- 

ληφϑὲν πλῆϑος ἡβηδὸν ἀναιρεῖ, τὸ δ᾽ ἄστυ xcevomumonot καὶ 
σάντων ἤδη χεχειρωμένων τιλὴν Ἡρωδείου χαὶ Maoáóac xoi Ma- 
χαιροῦντος, ταῦτα δ᾽ ὑπὸ τῶν λῃστῶν χατείλητιτο, σχοττὸς ἤδη τὰ 
Ἱεροσόλυμα προύχειτο Ῥωμαίοις. 

10. Ὁ δὲ Σέμων ὡς ἐρρύσατο παρὰ τῶν ζηλωτῶν τὴν γυναῖχα, 
πάλιν ἐπεὶ τὰ λείψανα τῆς Ιδουμαίας ὑτιέστρεψεν, καὶ τεεριελαύνων 
ztavrayódev τὸ ἔϑνος εἰς Ἱεροσόλυμα τοὺς zoAAobg φεύγειν συνη- 
γάγχασεν. cierto δὲ καὶ αὐτὸς imi τὴν mzóAi xal χυχλωσάμενος 
αὖϑις τὸ τεῖχος ὅντινα λάβοι τῶν τιροϊόντων xarà τὴν χώραν ἔργα- 
τῶν διέφϑειρεν. ἦν δὲ τῷ δήμῳ Σίμων μὲν ἔξωϑεν Ῥωμαίων 

φοβερώτερος, οἱ ζηλωταὶ δ᾽ ἔνδον ἑκατέρων χαλετεώτεροι, x&v τούτοις 
&vivoíe χαχῶν xol τόλμῃ τὸ σύνταγμα τῶν Γαλιλαίων διέφερεν" 
τόν τὲ γὰρ Ἰωάννην τεαρήγαγον εἰς ἰσχὺν οὗτοι, χαχεῖνος αὐτοὺς ἐξ 
ἧς σιεριεττοιήσατο δυναστείας ἠμείβετο “πάντα ἐτειτρέπων δρᾶν ὧν 
ἕχαστος ἐπεϑύμει. πόϑοι δ᾽ ἦσαν ἁρ:ταγῆς ἀτελήρωτοι χαὶ τῶν 
σελουσίων οἴχων ἔρευνα φόνος ve ἀνδρῶν xal γυναιχῶν ὕβρεις ἐτεαί- 
ζοντο, ue9' αἵματός τὲ τὰ συληϑέντα χατέπινον xol μετ᾽ ἀδείας 
ἐνεϑηλυττάϑουν τῷ χόρῳ, χόμας συνϑετιζόμενοι xol γυναιχείας 
ἐσθῆτας ἀναλαμβάνοντες, χατανελούμενοι δὲ μύροις καὶ πιρὸς εὐτερέ- 

PAMLVRCLatHegesippus IV 25 p.260. Exc Peiresc. Zonaras I p. 525. 

1 ἱκετηρίων L προσελθόντεσ PML — avvovo R αὐτοὺσ VC 2 παρα- 
στησάμενος] παρατηρησάμενοσ V ἃ δὲ VRO 4 ἐγχαταλειφϑὲν PAML et ut 
uid. Lat ὅ δὲ VRC καταπίπρησι C 06 ἤδη δὴ 7 ἡρωδίου PAVR 
μεσάδασ L messada (acc. Lat 1 δὲ ΒΟ σχοπὸς — 8 Ῥωμαίοις! sola iam 

hierosolyma romanis ante oculos erat quae expugnanda restabat Lat 9 i. marg. 

λε C 11 τοὺς om. VRC 13 αὖϑις τὸ τεῖχος] muro eius Lat ὅντινα — 

14 διέφϑειρεν»] s? quem operariorum ex agris adeuntem cepisset interficiebat Lat 
προϊόντων] ML προσιόντων PARO προσιόντων tox (τωι expunctum) V προϊόντων 
ἢ τῶν Niese ἐργατῶν] vov ἐργατῶν PAVR τῶν ἐργαζομένων 1 14 ἦν δὲ] 
ἱποῖρ. Exc 15 δὲ PLVRC χκαν — 16 διέφερεν) quos etiam galilei nouis inuentis 

et audacia factionum corruperant Lat τούτοισ, ua ex vo corr. A ἐπινοίᾳ] nescio 
quis apud Cardwellum ἐπινοία P! ἐπίνοια AMLVRC Exc et ex corr. P 16 τὸ] 
vOvePALVRExc διέφερεν] uir doctus apud Cardwellum διέφϑειρε (— ρεν PLExc) 
codd. Exe διερϑείρετο Cardwell 17 Ἰωάννην om. L.— παρῆγον PAMVRC 
18 περιεποίησαν PAM περιεποιήσαντο LVR!Exe comparauerat Lat 19 δὲ 
VR 20τε] δ᾽ LExc vggug PAM ἐπαίζετοΜμ — 21 τε] δὲ VRC, om. LExc 
μετὰ VRC 2) χώμασ A συνϑετιζόμενοη συντεϑειμένοι LExc yo συντιϑέμενοι" 

εὐϑετιζόμενοι ἱ. marg. M γυναιχίασ Exc 28 ἐσθῆτας] σϑῆτασ!, δὲ] τε C 
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πειαν ὑπογράφοντες ὀφϑαλμούς. ov μόνον δὲ xóouov, ἀλλὰ xal 
πάϑη γυναιχῶν ἐμιμοῦντο xal δι᾿ ὑπερβολὴν ἀσελγείας ἀϑεμίτους 
ἐσσενόησαν ἔρωτας" ἐνηλινδοῦντο δ᾽ ὡς πορνείῳ τῇ πόλει καὶ 

πᾶσαν ἀχαϑάρτοις ἐμίαναν ἔργοις. γυναιχιζόμενοι δὲ τὰς ὄψεις 
ἐφόνων ταῖς δεξιαῖς ϑρυπτόμενοί ve τοῖς βαδίσμασιν ἐπιόντες 

ἐξαχείνης ἐγίνοντο πολεμισταὶ τά τὲ ξίφη προφέροντες ἀπὸ τῶν 
βεβαμμένων χλανιδίων τὸν τεροστυχόντα διήλαυνον. τοὺς ατεοδιδρά- 
σχοντας δὲ Ἰωάννην Σίμων φονικώτερον ἐξεδέχετο, xal διαφυγών 
τις τὸν ἐντὸς τείχους τύραννον ὑττὸ τοῦ πρὸ πυλῶν διεφϑείρετο. 

πᾶσα δὲ φυγῆς ὁδὸς τοῖς αὐτομολεῖν τερὸς Ῥωμαίους βουλο- 
μένοις ἀπεεχέχοτττο. 

11. Διεστασιάζετο δὲ πρὸς τὸν Ἰωάννην ἡ δύναμις, καὶ πᾶν 
ὅσον [mv] Ἰδουμαίων ἐν αὐτῇ χωρισϑὲν ἐπεχείρει τῷ τυράννῳ 
φϑόνῳ τὲ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ χαὶ μίσει τῆς ὠμότητος. συμβαλόντες 
δὲ ἀναιροῦσί τὲ πολλοὺς τῶν ζηλωτῶν χαὶ συνελαύνουσι τοὺς 

λοιποὺς εἰς τὴν βασιλικὴν αὐλὴν κατασχευασϑεῖσαν ὑπτὸ Γρατιτῆς" 

συγγενὴς δὲ ἣν αὕτη τοῦ τῶν ᾿4διαβηνῶν βασιλέως Ἰζᾷᾶ" συνεισ- 
πίπτουσι δὲ οἱ Ἰδουμαῖοι, χἀχκεῖϑεν εἰς τὸ ἱερὸν ἐξώσαντες τοὺς 

ζηλωτὰς ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἐτράπτοντο τῶν Ιωάννου χρημάτων" χατὰ 
γὰρ τὴν προειρημένην αὐλὴν αὐτός τὲ T ὧν ἐχεῖ xoi τὰ λάφυρα 

PAMLVRCLatHegesippus IV 25 p. 200. ExcPeiresc. Zonaras I p. 525. 
1 ὀφϑαλμοὺσ ὑπογράφοντεσ tr. LExc 2 δι᾿ — 3 ἐπενόησαν] obsceni- 

tate nimia nefarios coitus exigentes Lat ἀσελγείας --- 3 ἔρωτας] M. ἀσωτίασ 

ἀσελγείασ ἀϑεμίτουσ ἐπενόησαν P ἀσελγείασ ἀϑεμίτουσ ἐπενόησαν A ἀσελγείασ 
ἀϑεμίτουσ ἡδονὰσ ἐπενόησαν LVRCExc 3 ἐγειλινδοῦντο PMLExc ἐνειλι- 
δοῦντολ ὁδ VRC ὥσπερ LExc πορνίω C ὅ τε] LExcLat δὲ PAMRVC 
ἐξαπίνησ ἐπιόντεσ tr. M 6θ6 προφέροντες] προβάλλοντεσ LExe προσφέροντεσ 
C eductis Lat ἀπο] de Lat ὑπὸ Herwerden 7 βεβαμμένων] LExc περι- 
βεβλημένων PAMVRO uersicoloribus Lat reconciliatis aut conciliatis (conchyliatis 
Weber) Heg χλανιδίων] χλανίδων LExc paludamentis Lat clamidibus Heg 
διαδιδράσχοντα P 8 φονιχώτεροσ VR ἐξεδέχετο, το i. ras. A litt. L 

9 rov] τὸ R! ἐντοσ vov τείχουσ PL πυλῶν] τῶν πυλῶν M nme A 
11 ἀπεχόπτετο P 12 διεστασιάζετο — 18 χωρισϑὲν] inter iohannis autem 
copias quantum erat idumaeorum iam dissidebat separatique ab aliis Lat διαστα- 
σιάζεται VRO —— óc] ἡ περὶ LExc ἡ om. LExc 13 ἦν om. P 
ἰδουμαῖον ALRExc 14 αὐτοῦ post ὠμότητος tr. LExc συμβάλλοντεσ 
LExc 15 δὲ] τε LExc τε om. Exc 16 λοιποὺς] πολλοὺσ PA Πρραπτῆς!] 
finiunt Exc 11 συγγενσ M à'LC αὐτῇ 0 ἀδιαβηνῶν, « s. V — Tta] 

eic PA sizae Lat Ἰζάτου Coeceji; cf. V 147. VI 356. A. I. XX 17. 18 δ᾽ LC 
οἱ om. 1, Ἰδουμαῖοι! δουμαῖοι C iudaei Lat ἐξώσαντες] περιεξώσαντεσ L 
περιώσαντεσ Ὁ 20 προηρημένη P — ov ἐχεῖ καὶ] ἦν ἐχεῖ καὶ M ἦν χαχεῖ 
C degebat et Lat ᾧχει καὶ Destinon 

10 

15 



10 

20 

DE BELLO IUD. IV 569—577 (XI 11. 12) 421 

τῆς τυραννίδος χατέϑετο. ἐν δὲ τούτῳ τὸ xarà τὴν πόλιν ἐσχε- 
δασμένον ττλῆϑος τῶν ζηλωτῶν εἰς τὸ ἱερὸν πιρὸς τοὺς διατίεφρευ- 

γότας ἠϑροίσϑη, καὶ κατάγειν αὐτοὺς παρεσκευάσατο Ἰωάννης &n 

τε τὸν δῆμον xol τοὺς TÓovuaíovc. τοῖς δὲ οὐχ οὕτω τὴν ἔφοδον 

αὐτῶν xoro deal παρέστη μαχεμωτέροις οὖσιν ὡς τὴν ἀπόνοιαν, 
μὴ γύκτωρ ἐχ τοῦ ἱεροῦ τταρεισδύντες αὐτούς τε διαφϑείρωσι χαὶ 
τὸ ἄστυ χαταπιμτιρῶσι. συνελθόντες οὖν μετὰ τῶν ἀρχιερέων 
ἐβουλεύοντο, τίνα χρὴ τρόπον φυλάξασϑαι τὴν ἐπίϑεσιν. ϑεὸς δὲ 
ἄρα τὰς γνώμας αὐτῶν εἰς καχὸν ἔτρεψε, καὶ χαλεττώτερον ἀπίω- 
λείας ἐπενόησαν τὸ πρὸς σωτηρίαν φάρμαχον᾽ ἵνα γοῦν χαταλύ- 
σωσιν Ἰωάννην, ἔχριναν δέχεσθαι Σίμωνα χαὶ μετὰ ἱχετηριῶν δεύ- 
τερον εἰσαγαγεῖν ἑαυτοῖς τύραννον. ἐπξραίνετο δ᾽ ἡ βουλή, xci τὸν 
ἀρχιερέα ΠΠ]ατϑίαν πέμψαντες ἐδέοντο Σίμωνι εἰσελϑεῖν ὃν “τολλὰ 
ἔδεισαν" συμπταρεχάλουν δὲ οἱ ix τῶν ᾿εροσολύμων τοὺς ζηλωτὰς 
φεύγοντες ττόϑῳ τῶν οἴχων καὶ τῶν χτημάτων. ὃ δ᾽ αὐτοῖς ὑὕὑττερ- 
ηφάνως κατανεύσας τὸ δεσπόζειν εἰσέρχεται μὲν ὡς ἀπαλλάξων 

τῶν ζηλωτῶν τὴν πόλιν σωτὴρ ὑττὸ τοῦ δήμου καὶ κηδεμὼν εὐφη- 
μούμενος, “ταρελϑὼν δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἑἐσχότιει τὰ ττιερὶ τῆς 
ἑαυτοῦ δυναστείας καὶ τοὺς χαλέσαντας οὐχ ἧττον ἐχϑροὺς ἐνόμιζεν 

ἢ καϑ' ὧν ἐκέχλητο. 
12. Σίμων μὲν οὕτως ἑγιαυτῷ τρίτῳ τοῦ πολέμου Ξανϑιχῷ 

μηνὶ Ἱεροσολύμων ἐγχρατὴς γίνεται" ᾿Ιωάννης δὲ xol τὸ τῶν ζηλω- 
τῶν σπιλῆϑος εἰργόμενοι τῶν ξξόδων τοῦ ἱεροῦ xal τὰ τῆς πόλεως 
ἀπολωλεχότες, παραχρῆμα γὰρ τὰ ἐχείνων oi περὶ τὸν Σίμωνα 

PAMLVRCLatHegesippus IV 25 p. 260. Zonaras I p. 525. 
3 χατάγειν] ἄγειν Herwerden παρεσχευάζετο LVROC ante Ἰωάννης 

ras. 1 litt. A 4 οὕτω ex Oro Corr. A 9 χαταδῆσαι P 6 παρεισδύ- 

γαντεσ L διαφϑείρουσι P. διαφϑείρωσι, ὦ ex ov corr. A διαφϑείραντεσ L 

7 χαταπιμπρῶσι χαταπρήσωσι MVRC 8 δ᾽ L 9 doa C ἀπολείασ (λει 
excotrr)O 10 ἐπενόησαν τὸ] ἐπενοήσαντο ΜΗ, 11 us9! LVRO — íxetz- 
olov LA! δεύτερον) χείρονα Zon perniciosiorem Heg δεινότερον Destinon 
12 ἐπεραίνετο) i. ras. 1—8 litt. M ἐπαιρένετο PA (decreto) obtemperatur Lat 
δὲ AMVROC 18 ἐδέοντο — εἰσελϑεῖν] rogant simonem, ut ad se introiret Lat 
ciuovi] PA! σίμωνοσ MLVRC et ex corr. ἃ τιμωρὸν uel simile desideratur 

πολλὰ] πολλάχισ L saepe Lat 14 συνπαρεχάλουν PA ὅλ τ 15 φεύ- 
γοντασ VR δὲ VRC αὐτὸσ M 16 τὸ] τῶ P ἀπαλλάξον ἃ ἀπαλ- 
λάξων, c suppl. m. 2 R 17 ὃ cotgoL 21 Σίμων — 22 γίνεται om. Lat 

μὲν] μὲν oov C Ξανϑιχῷ] h. e. mense Aprili aut Maio anni 69 p. Chr. 
22 μηνὶ] μηνὲ τρίτηι L γίνεται] ἐγένετο ΧᾺΟ τὸ] «o ἃ 23 εἰργόμενοι, 
Q ex corr. P εἰργόμενον (cíoy— C) LVRC τὰ] τάκ coni. Bekker 24 ἀπο- 
λολεκότεσ P ἀπολωλεχότων L ἀπολελοχότεσ C 
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διήρπασαν, ἐν ἀπόρῳ τὴν σωτηρίαν εἶχον. προσέβαλλε δὲ τῷ ἱερῷ 

UE TOU δήμου βοηϑοῦντος, χἀχεῖνοι χαταστάντες ἐπὶ τῶν στοῶν 

χαὶ τῶν ἐπάλξεων ἠμύνοντο τὰς προσβολάς. συχνοὶ δ᾽ ἔπειτετον 

τῶν σιερὶ Σίμωνα xol πολλοὶ τραυματίαι χατεφέροντο" ῥᾳδίως γὰρ 

ἐξ ὑπερδεξίου τὰς βολὰς oi ζηλωταὶ xal οὐκ ἀστόχους ἐπτοιοῦντο. 

γιλεονεχτοῦντες δὲ τῷ τότπτῳ xol πύργους ἔτι προσχατεσχεύασαν 

τέσσαρας μεγίστους, ὡς ἀφ᾽ ὑψηλοτέρων ποιοῖντο τὰς ἀφέσεις, 

τὸν μὲν χατὰ τὴν ἀνατολιχὴν καὶ βόρειον γωνίαν, τὸν δὲ τοῦ 

ξυστοῦ χαϑύπερϑεν, τὸν δὲ τρίτον κατὰ γωνίαν ἄλλην ἀντιχρὺ τῆς 

χάτω πόλεως" ὃ δὲ λοιττὸς ὑττὲρ τὴν χορυφὴν χατεσχεύαστο τῶν 

παστοφορίων, ἔνϑα τῶν ἱερέων εἷς ἐξ ἔϑους ἱστάμενος ἑχάστην 

ἑβδομάδα εἰσιοῦσαν προεσήμαινε σάλπιγγι δείλης καὶ τελεσϑεῖσαν 

αὖϑις περὶ ἑσττέραν, ὅτε μὲν ἀνέργειαν τῷ λαῷ κχαταγγέλλων, ὅτε 

δ᾽ ἔργων ἔχεσϑαι. διέστησαν δ᾽ ἐπὶ τῶν πύργων ὀξυβελεῖς v& καὶ 
λιϑοβόλους μηχανὰς τούς ve τοξότας xol σφενδονήτας. ἔνϑα δὴ 

τὰς μὲν σιροσβολὰς ὀχνηροτέρας ἐποιεῖτο ὃ Σίμων μαλαχιζομένων 
αὐτῷ τῶν πλειόνων, ἀντεῖχε δ᾽ ὅμως περιουσίᾳ δυνάμεως" τὰ δὲ 
ἀπὸ τῶν ὀργάνων βέλη πορρωτέρω φερόμενα ττολλοὺς τῶν μαχο- 

μένων ἀνήρει. 
X. 1. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν σπιεριέσχε xal τὴν Ῥώμην πάϑη 

χαλετά. παρῆν μὲν γὰρ ἀπὸ Γερμανίας Οὐιτέλλιος ἅμα τῷ στρα- 
τιωτιχᾷ ττολὺ πλῆϑος ἐπισυρόμενος ἕτερον, μὴ χωρούμενος δὲ τοῖς 
ἀποδεδειγμένοις eic τοὺς στρατιώτας :τεριβόλοις ὅλην ἐποιήσατο τὴν 
Ῥώμην στρατόπεδον xci πᾶσαν οἰχίαν ὁτιλιτῶν ἐτελήρωσεν. οἱ δὲ 

PAMLVRC LatZonaras 1 25 p. 525. 

1 προσέβαλε ML προσεβάλλετο PAVR 3 δὲ VRC 4 τῶν, τῶ ex 
corr. A τὸν PO! περὶ τὸν σίμωνα 171 ῥαδίουσ LRC — 5 ὑπερδεξιοῦ PA!YVR 
ovx] οὔτε VR. — 6 προσχατεσχεύασαν ex προσχατασχευάσαν corr. M προσπαρα- 
χατεσχεύασαν PA προσχατασχευάσαντεσ 1, προσχατεσχεύασεν V προχατε- 
σχεύασαν C fabricauerunt Lat 7 utytotovo τέσσαρασ i. 1, τέσσαρας 
om. € ὡς] óc ἂν 1, 8 βορείαν 1, 9 ξύστου 1, χαϑύπερϑε ῬΑ 
ἀντιχρυσῖ, 11 ἱερέων ex ἱερῶν corr. 1, sic] to Ὁ 12 προεσήμανεν € 
13 ἀνέργειαν] ἐνέργειαν M. ἀνείργειν LVRO ferias Lat ἀνεργεῖν Hudson ex cod. 

Voss. et Bodl. ὁτὲ ΜΙ, καταγγέλων V ὅτε ὃ ἔργων] δ ἔργων sic P 
ὁτὲ ML 14 δὲ VRO δὲ ἐπὶ VR 15 λιϑοβόλους] πετροβόλουσ L μηχανὰς] 
καὶ μηχανὰσ O σφενδονητάσ LR 10 ὃ σίμων ὀχνηροτέρασ ἐποιεῖτο tr. L 
óom. AM μαλλαχιζομένων 1, 11 ἀντεῖχε] ἀντέχει L propius accedebat Lat 
δὲ VR δὲ] δ᾽ 1 18 βέλη! μέρη, — 20 Ῥώμην] δωμαίων ἡγεμονίαν L 
21 χαλεπώτερα L fort. recte saeuiora Lat μὲν om. O γὰρ om. A οὐιετίλ- 
λιοσ (alterum 4 suppl. A) PAV?R ὃ βιτέλλιοσ M. οὐιτάλλιοσ V! 23 εἰς τοὺς 
in confinio paginarum iterat C ὅλην, qvi.ras. ex o- corr. A ὅλοισΡ 24 δ᾽ 1, 
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ἀήϑεσιν ὀφϑαλιιοῖς τὸν Ῥωμαίων τιλοῦτον ϑεασάμενοι xa stegt- 
λαμφϑέντες τεάντοϑεν ἀργύρῳ ve χαὶ χρυσῷ τὰς ἐπιϑυμίας μόλις 
κατεῖχον, ὥστε μὴ ἐφ᾽ ἀρτιαγὰς τρέπτεσϑαί ve χαὶ τοὺς ἐμττοδὼν γινο- 
Pies ἀναιρεῖν. xci và uiv κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐν τούτοις ἦν. 

2. Οὐεστειασιαγὸς δὲ ὡς τὰ σελησίονἹεροσολ ὕμων χαταστρεψάμενος 
ὑτιέστρειμεν εἰς Καισάρειαν, ἀχούει τὰς χατὰ τὴ y Ῥώμην ταραχὰς χαὶ 

Οὐιτέλλιον αὐτοχράτορα. τοῦτο αὐτὸν χαίτεερ ἄρχεσϑαι χαϑάτστερ 
ἄρχειν χαλῶς ἐπιστάμενον εἰς ἀγανάχτησιν προήγαγεν, χαὶ τὸν μὲν 
ὡς ἐρήμου χαταμανέντα τῆς ἡγεμονίας ἡδόξει δεσπότην, 7teoLa Ai aac 
δὲ τῷ πιάϑει καρτερεῖν τὴν βάσανον ovy οἷός ve qv xol τῆς σπατρί- 
δος πορϑουμένης ἑτέροις τιροσευσχολεῖν ττολέμοις. ἀλλ᾽ ὅσον ὃ 

ϑυμὸς ἤτεεξιγεν éni τὴν ἄμυναν, τοσοῦτον εἶργεν ἔννοια τοῦ διαστή- 
ματος" τιολλὰ γὰρ φϑάσαι τταγουργήσασαν τὴν τύχην πρὶν αὐτὸν 
εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν περαιωϑῆναι xol ταῦτα χειμῶνος ὥρᾳ πιλέοντα" 
σφαδάζουσαν ἤδη κατεῖχεν τὴν ὀργήν. 

. Συνιόντες δὲ οἵ ve ἡγεμόνες xai στρατιῶται καϑ' ἑταιρίαν 
φανερῶς ἤδη μεταβολὴν ἐβουλεύοντο χαὶ διαγαναχτοῦντες ἐβόων, ὡς 
οἱ μὲν ἐπὶ τῆς Ῥώμης στρατιῶται τρυφῶντες χαὶ μηδ᾽ ἀχούειν 
«0Àéuov φήμην ὑπομένοντες διαχειροτονοῦσιν οἷς βούλονται τὴν 
ἡγεμονίαν xal τιρὸς ἐλτείδα λημμάτων ἀποδειχνύουσιν αὐτοχράτο- 
ρας, αὐτοὶ δὲ διὰ τοσούτων χεχωρηχότες ττόνων xal γηρῶντες ὑττὸ 
τοῖς χράνεσιν ἑτέροις χαρίζονται τὴν ἐξουσίαν χαὶ ταῦτα τὸν ἀξιώ- 
τερον ἄρχειν παρ᾽ αὑτοῖς ἔχοντες. ᾧ τίνα δικαιοτέραν ποτὲ τῆς 
εἰς αὐτοὺς εὐνοίας αἀττοδώσειν ἀμοιβήν, εἰ τὴν νῦν χαταπροοῖντο; 

PAMLVRC Qt UNIS IV 26 p. 262. Zonaras I p. 526. 
1 ἀηϑέσιν A' ἀείϑεσιν O τὸν] τῶ PA 8. ὥστε μὴ] adeo ut Lat τρα- 

πέσϑαι 1, 4 xc) om. LVRC 5 i. marg. 4 C 6 τῇ» om. L 7 ove 
τίλλιον PAVR βιτέλλιον τοῦτο] τούτω P τοὐτ᾽ (sic) οὖν L τοῦτο οὖν VRC 
hoc autem Lat 8 μὲν om. MLVRC 11 προσευσχολεῖν] προσασχολεῖν M. 
πρὸὺσ εὐσχολὴν C uacare Lat 12 εἴπειγεν 5 εἷργεν PC et ex corr. A 
ἢ ἔννοια C 13 γὰρ] γὰρ ἂν Herwerden πανουργήσασαν] καλλιουργήσασαν 
L noua facere (h. e. χαινουργήσασαν) Lat 14 τὴν οι. 1 περεωϑῆναι PA 

πλέοντα] πλέοντασ P plusque (h. e. πλέον τε) Lat — 15 σφαδάζουσαν)] σφαδά- 
ζουσαν δ᾽ C χαὶ σφαδάζουσαν Destinon σφαδάζουσαν Herwerden ^ ógwjvL 
16 συνιέντεσ PLVR.— zai] xal oí LVRC καϑ'᾽ ἑταιρίαν om. Lat ἕται- 
ρείαν M — 17 ὡς om. PAVR óc oí ex ὅσοι corr. C 18 zal] τὲ zal M 
μηδὲ VRC 20 ἀποδεικνύουσιν, v ante v i. ras. L 22 χράνεσι R ξταί- 
θοισ C ἀξιότερον PA 28 αὐτοῖσ PAVRO ξαυτοῖσ 1, o τίνα] ὥτινα PL 
ὥσ τινα VRC δικαιότερον VRO δικαίαν Destinon ποτὲ] ἢ ποτε 1, 

μήποτε VR μήποτε δὲ Ο uel quando Lat 24 ἀποδώσουσιν L referent 
Lat τὴν ex τὸν corr. uid. L τὴν νῦν] τὸν viv καιρὸν M. χατα- 
πρόοιντο codd. 
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, P] — ) * c ΄ 2 , , 

τοσούτῳ δ᾽ εἶναι Oveoztaciavóv ἡγεμονεύειν Ουιτελλίου δικαιότερον, 
- Ἔν 2 y Padi) 2 b , 

ὅσῳ xci αὐτοὺς τῶν ἐχεῖνον ἀττοδειξάντων" ov γὰρ δὴ μιχροτέρους 
- ^ /, n , 2 “ “Ὁ 

τῶν ατὸ Γερμανίας διενηνοχέναι. πτολέμους οὐδὲ τῶν ἐχεῖϑεν χατα- 
͵, N , - ᾿ξ, [s DX , 

γαγόντων τὸν τύραννον ἡττῆσϑαι τοῖς ὅτύλοις. ἀγῶνος δὲ ἐνδεήσειν 
΄ ' , AN 5 - 2337 - 

οὐδέν: ov yàg τὴν σύγκλητον ἢ τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἀνέξεσϑαι τῆς 
, / 2 € 2 - , P] 

Οὐιτελλίου λαγνείας αντὶ τῆς Ουεσπασιανοῦ σωφροσύνης, οὐδ᾽ ἀντὶ 
3 - , 3 , , 2 

μὲν ἡγεμόνος ἀγαϑοῦ τύραννον ὠμότατον, ἄπαιδα δὲ ἀντὶ πατρὸς 
(2 , , ó , ^ ^ ' 2) ΄ b] y. 

αἱρήσεσϑαι προστάτην" μέγιστον γὰρ δὴ πρὸς ἀσφάλειαν. εἰρήνης 
^ , - ^7 , »! 3 Ξ 

εἶναι τὰς γνησίους τῶν βασιλέων διαδοχάς. εἴτε οὖν &umetoíc 
, ΄ ᾿ 2 ' 2 ' 

γήρως πιροσήχει τὸ ἄρχειν, Οὐεσπτασιανὸν αὑτοὺς ἔχειν, εἴτε νεότη- 
3 - , ΄ - D 2 Lt 

voc ἀλχῇ, Τίτον" χραϑήσεσϑαι γὰρ τῆς παρ ἀμφοῖν ἡλικίας τὸ 
P] ^^ , M 3 , 2j ^ ^ 3 iy ἊΣ 3) 

ὠφέλιμον. χορηγήσειν δὲ οὐ μόνον αὐτοὶ τὴν ἰσχὺν τοῖς ἀποδειχ- 
2. ΄ * ' - ^ "n , 

ϑεῖσι τρία τάγματα xol τὰς παρὰ τῶν βασιλέων συμμαχίας ἔχοντες 
7 , ^ , - 2 , cer - 

συνετηρήσαμεν τά τὲ πρὸς ἕω πάντα xal τῆς Ευρώττης ὁσα TOY 
3 Χ 2 , , , b Ν 5) N -€- 2 , ^ 

ἀπὸ Οὐιτελλίου φόβων χεχώρισται, xol τοὺς ἐπὶ τῆς Ἰταλίας δὲ 
, 3 M 2) - ἊΣ ] € - 

συμμάχους, ἀδελφὸν Οὐεσπασιανοῦ xal πταῖδα ἕτερον, ὧν τῷ μὲν 
, - 2: ΄ , ^ M ἔν 

τιροσϑήσεσϑαι πολλοὺς τῶν ἐν ἀξιώματι νέων, τὸν δὲ καὶ τὴν τῆς 

PAMLVRC LatHegesippus IV 26 p. 265. 
1 τοσοῦτο C δὲ VRC ἡγεμονεύειν] ἡγεμόνα L οὐιτιλλίου PAVR 

βιτελλίου M 2 αὐτοὶ Herwerden ἐχεῖνον, ov ex corr. M 3 τῶν] 
vovo L 4 xeveyovrov LVRC et ut uid. Lat, in quo est qui tyrannum inde 
deducerent ἡττᾶσϑαι R ἀγῶνος — ὃ οὐδέν] nullum autem in. creando 

uespasiano fore certamen Lat δὲ ἐνδεήσει»] M. ἐνδεήσειν ó$ PAVROC ἐνδεη- 
ϑεῖσιν L ἐνδεήσειν Destinon ὅ οὐδέν] οὐδενὸσ C τὸν] τῶν PA 6 οὐνιτιλλίου 
PAVR βιτελλίου M εὐφρωσίνησ Ὁ οὐδὲ VRC οὐδ᾽ αὐτοὶ Destinon mox tradita 
retinens " ἀπαιδα] ed. pr. παῖδα codd. Lat 8 αἱρήσεσϑαι] LOLat αἱρεῖσϑαι 
PAMVR 9 διαδοχάς] Bekker ὑπεροχὰσ codd. et fort. Heg praestantiam Lat 
10 αὐτοὺς] fort. spurium αὐτοὶ Herwerden 11 χραϑήσεσϑα] PAMLLat χαρ- 
πήσεσϑαι VR χαρπίσεσϑαι O παρὰ L 12 ὀφέλιμον Ὁ χορηγεῖν L zo- 
ρηγήσει € χορηγήσειν — 16 ἕτερον] non solum autem. se ministraturos de- 
clarati imperii uires, qui tres legiones regumque habentes aucilia conseruassent 
omnia ad orientem atque europam uitelliüi timoribus separata; sed etiam qui 
essent in italia propugnatores uespasiani fratrem atque alterum filium Lat; 
longe alia habet Heg δ᾽ L αὐτοὶ αὐτοὺσ PAM αὐτοῖσ 1, αὐτοὺσ τότε 
VRC αὐτοὶ τότε ex cod. Voss. Bekker — zoigom.C ἀποδειχϑεῖσιν ΤΥ͂ΒΟ 
13 τρία] ὅτι τρία LVR ἅτε τρία C ἔχοντασ MC ἔχοντα VR 14 συνε- 
τηρήσαμε»] συνεργήσειν δὲ M ἀλλὰ συνεργήσειν VR ἀλλὰ χαὶ συνεργήσειν € 
αἷς συνετήρησαν Niese ἕω] éo PL ἕω ex ἤω corr. À ἠῶ- V ηῶ R 5o € 
τῆς! τὰ τῆσ AL —— post Πυρωπὴης ras. 5 litt. (eras. uid. zav--) P [1ὅ οὐιτιλ- 
λίου (o initiale ex ἐ corr. A) PAVR βιτελλίου M φόβον C ἐἔτα- λίασ (eras. 
AL 16 ὧν τῷ] MLVLat οὕτω PA ὧν τῶν R ὧντὸ C 11 προσϑήσεσϑαι, 
£exacor.A χαὶ οι. Ν᾽ τὴν] om. PAVRO, p. 425, 1 ante φυλακὴν tr. M 
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, νὴ » , 2) P] , E] P] ^ € 

χόλεως φυλακὴν zteztLoreUo Jot, μέρος ovx ολίγον eig ἐπιβολὴν vye- 
F^ 2 ν ἢ à , , , 

μονίας. χαϑόλου ve a» βραδύνωσιν αὐτοί, τάχα τὴν σύγχλητον 
3 " ^ M - , € 2 , 

ἀτιοδείξειν τὸν ὑπὸ τῶν συντετηρηχότων στρατιωτῶν ἀτιμούμενγον. 
4. Τοιαῦτα χατὰ συστροφὰς οἱ στρατιῶται διελάλουν᾽ ἔπειτα 

, , 2 47 b , 

συναϑροισϑέντες xol τταραχροτήσαντες ἀλλήλους ἀναγορξεύουσι τὸν 
2 M , M Pt. ' Y , , 

Οὐεσπασιανὸν αὐτοχράτορα xal σώζειν τὴν χινδυνεύουσαν ἡγεμονίαν 
^^ - ^ 5 , ^ - €, ^ » 

παρεχάλουν. τῷ δὲ φροντὶς μὲν ἣν ττάλαι περὶ τῶν OÀOY, οὔτι γε 
' QU ἃ , - ' » ' » c ΄ 

μὴν αὐτὸς ἄρχειν τεροήρητο, τοῖς μὲν ἔργοις ἑαυτὸν ἄξιον ἡγούμενος, 
, T - , (C, ^ Y , 2 , 

χπεροχρίνων δὲ τῶν ἐν λαμπρότητι κινδύνων τὴν ἐν ἰδιώταις ἀσφά- 
λείαν. ἀρνουμένῳ δὲ μᾶλλον οἱ ἡγεμόνες ἐττέχειντο xol σιεριχυ- 

, - t- , 3 A 3 ^ » ^^ ^ 

ϑέντες οἱ στρατιῶται ξιφήρεις ἀναιρεῖν αὑτὸν ηἡτιξίλουν, εἰ μὴ 
, - LÉÍe ^ ^ ^ 2 ' y ΄ ec € 

βούλοιτο Div ἀξίως. ττολλὰ δὲ πρὸς αὑτοὺς διατεινάμενος ἐξ ὧν 
- 5l ' "πὶ [s 2 , , Am 5j , 

διωϑεῖτο τὴν ἀρχὴν τελευταῖον, ὡς ovx &eto'ev, εἴχει τοῖς ὀνομαάσασι. 
" ; SEN , - Ἢ »" , 
5. Προτρεπομένων δ᾽ αὑτὸν ἤδη ]Πουχιανοῦ ve xai τῶν ἄλλων 

ς , 2) , M -« , ^- " ^ - 

ἡγεμόνων ὡς αὐτοχράτορα xol τῆς ἄλλης στρατιᾶς ἄγειν ἐτεὶ τᾶν 
^ E , € ^ ^ - 2 zy , » 

τὸ ἀντίπαλον, ὃ δὲ πρῶτον τῶν ἐπι Αλεξανδρείας εἴχετο τεραγ- 

μάτων, εἰδὼς πιλεῖστον τῆς ἡγεμονίας μέρος τὴν “Ἵἴγυτιτον οὐσαν 

διὰ τὴν τοῦ σίτου χορηγίαν, ἧς χρατήσας δἰ παρέλχοι χαὶ βίᾳ 
, » γ " 2 MJ ΟΣ , 3v 

χαϑαιρήσειν ἤλτειζεν Ουιτέλλιον, ov γὰρ ἀνέξεσϑαι πείνης ἐπὶ 
ἢ - ^ ν zu 9 s ; 

Ῥώμης τὸ πλῆϑος, và δύο ve ἐπὶ τῆς “λεξανδρείας τάγματα 

σιροσποιήσασϑαι βουλόμενος. ἔνεϑυμεῖτο δὲ xol πρόβλημα τὴν 

PAMLVRCLatHegesippus IV 26 p. 262. 263. 

1 zezuGvsvoÜUei] πεπιστευμένον M πεπιστεῦϑαι (πεπει- C) LVC — μέρος] 

μέροσ ἔσεσϑαι M ἐπιβουλὴν PAMVRO principia Lat τῆσ ἡγεμονίασ M 
2 τε ἀν) τ᾿ àv V 3 συντετηρηχότων] om. L συγγεγηρακότων Destinon 
συνηργηκότων Herwerden haud male τὸν ἀτιμούμενον P 4 τοιαῦτα] haec 
primo Lat συστροφὰς] τὰσ συστροφὰσ L 8 αὐτὸς om. Lat προηρεῖτο 
PAMVRC ἄξιον ξαυτὸν tr. L haud male 9 ἐν ἰδιόταισ Ὁ ἐν ἰδιωτείαισ Lh 
priuatae uitae Lat 10 oi] o? τε Niese σσπροσέχειντο L 11 ἀναιρήσειν 
Herwerden 12 διατεινομενοσ L ἐξ ὧν] ἐξῶν P et ut uid. L! 13 óc 

o-O9svo A ἔπειϑε C ὀνομάσασι] primum uoluit ὀνόμασι scribere P. ὀνό- 
μασι Μ 14i marg. λη΄ C προτρεπομένων — 16 ἀντίπαλον] mummiano 
aulem ceterisque rectoribus, qui eum ad imperium inuitauerant, et exercitu 

alio uociferante ut se in omnes hostes duceret Lat ὁὲ VRC αὐτῶν 

PAC Movaivov] μουχρανοῦ V ve om. L 15 óc] εἰσ LVRC 
ἄγειν] ἄγειν βοώσησ VR ἄγειν βοώσησ αὐτὸν LC ἄγειν βοώσης αὐτὴν ed. pr. 
10 ὁ δὲ] αὐτὸσ VRC ἐπ᾽ ἀπ᾿ LVRC 11 πλεῖστον] πλεῖστον μὲν L 
18 εἰ --- βίᾳ] ui quoque si perstaret Lat παρέλχο! παρέλϑοι C παρείχοι 
Cardwell — x«-(eras.])) A βῥίασ R 19 οὐιτίλλιον PAVR. βιτέλλιον M. 
πείνης] πίνησ PA! πείνησ ἂν (sic) 1, πεινῆσαν MC ἐπὶ Ρώμης] ἐπὶ τῆσ 
δώμησ L, om. Lat 21 προσποιήσεσϑαι (ex προσποιῆσϑαι corr. A) PAML 

προβλήματα τὴν ἃ 
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χώραν ἔχειν τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀδήλων" ἔστι yàg χατά ve γῆν 
δυσέμβολος χαὶ τὰ πρὸς ϑαλάσσης ἀλίμενος, κατὰ μὲν ἑσπέραν 
προβεβλημένη τὰ ἄνυδρα τῆς Λιβύης, κατὰ δὲ μεσημβρίαν τὴν 
διορίζουσαν ἀττὸ ἰϑιότεων τὴν Συήνην καὶ τοὺς ἀπιλώτους τοῦ 
ποταμοῦ χαταράχτας, ἀπὸ δὲ τῆς ἀνατολῆς τὴν ἐρυϑρὰν ά- 
λασσαν ἀναχεομέγην μέχρι Kozrov. βόρειον δὲ τεῖχος αὐτῇ ἥ τὲ 

μέχρι Συρίας γῆ «al τὸ καλούμενον .“Ϊγύπτιον ττέλαγος, πτᾶν ἄττορον 
ὅρμων. τετείχισται μὲν οὕτως ἡ «ἴγυπιτος πάντοϑεν" τὸ μεταξὺ 

δὲ Πηλουσίου καὶ Συήνης μῆχος αὐτῆς σταδίων δισχιλίων, Ó τὲ ἀτεὸ 

τῆς Πλινϑίνης ἀνάτελους εἰς τὸ Πηλούσιον σταδίων τρισχιλίων ἕξα- 

χοσίων. ὃ δὲ Νεῖλος ἀναπλεῖται μέχρι τῆς Ἐλεφάντων καλουμένης 
σιόλεως, ὑπὲρ ἣν εἴργουσι προσωτέρω χωρεῖν οὺς προειρήχαμεν 
χαταράχτας. δυσπρύσιτος δὲ λιμὴν ναυσὶ xol xov. εἰρήνην “4λεξαν- 
δρείας" στενός vc γὰρ εἴσπλους xol πέτραις ὑφάλοις τὸν ἐπ᾽ εὐϑὺ 
χαμπτόμενος δρόμον. χαὶ τὸ μὲν ἀριστερὸν αὐτοῦ μέρος πτέφραχται 
χειροχμήτοις σχέλεσιν, ἐν δεξιᾷ δὲ ἡ προσαγορευομένη Φάρος νῆσος 
χερόχειται, 7ττύργον ἔχουσα μέγιστον ἐχττυρσεύοντα τοῖς χατατυλέουσιν 
ἐχυὶ τριαχοσίους σταδίους, ὡς ἐν νυχτὶ πτόρρωϑεν δρμίζοιντο πρὸς 
τὴν δυσχέρειαν τοῦ κατάπλου. scegli ταύτην τὴν νῆσον χαταβέβληται 

PAMLVRC Lat Hegesippus IV 26 p. 263 sq. 

1 ἔχει»] ἂν ἔχειν Niese 2 Sua EUROS P δυσέμβολο (δυσέμβο i. ras.) A. 
τὰ om. Bekker 7:90 - À ϑάλασσαν MC χατὰ] xoi và C 3 usonu- 
βοίαν δὲ tr. 1 4 τὴν om. Bekker σνήνην, v ex o corr. uid. P, v i. ras. A 
σοηνὴν VR soen Heg cod. C ἀπλότουσ PAL — 5 χαταρράχτασ MO τὴν] 
ex Lat emi τὴν codd. ἔτε τὴν Hudson 6 ἀναχεομένη»] LLat ἀναχεομένη 
PAMVRC Kontoi] χόπτου PA!VR (ad) copton ciuitatem Lat Κλείϑρου 

Max Ihm (Mus. Rhen. 46 p. 323) ex Hegesippo, in quo est ab oriente refunditur 

mare rubrum clythro (sic cod. C; Clithro Weber) tenus, qui locus extremis ulti- 

mus terris peruium ad indos aperit iter nauigaturis αὐτῇ] αὐτῆς Niese 

7 πᾶν om. Ρ 9 Xwjvgc] σοηνῆσ VR soenen Heg cod. Ὁ σταδίων --- 10 τρισ- 

χιλίων ξξακχοσίων]) inter pelusium uero et syenen per duo milia stadiorum por- 
rigitur. ex plintine autem ad pelusium nauigio stadiorum est trium milium et 
seccentorum Lat inter soenen et pelusium. longitudo ànmensa. stadiorum duum 

milium si fides assertis adest, et a plinthine usque ad pelusium item trium milium 

seacentorum Heg δισχιλίων — 10 σταδίων om. ΡΑΟ τε] δὲ 1, 10 πλιϑίνησ 1, 
τὸ om. MVR in numeris stadiorum erratum esse apparet 11 νεῖλοσ, A0 
ex » corr. M vcjcom. ἢ μέχρι — 12 πόλεως] ad elefantinen usque oppidum 
Lat 12 zgocotégo P 18 χαταρράχτασ M ὃ ᾿Αλεξανδρείας (uel ᾿4λεξάν- 
δρεια)ὴ Bekker 14 τε om. PC ἐπ ὑπ᾿ L 1ὅ χαμπτόμενοσ, cu i. ras. mi- 
nore M, u i.ras. 7 16 vgolo VRC et i. marg. M 11 πρόσχειται RC 
ἔχουσα] ἀνέχουσα LY RO sustinet Lat ἐχπυρσεύουσα VC — 19 δυσχέριαν V!R 
νῆσον] νησίδα LVRC et i. marg. M χαταβέβληται] χαταβάλλεται L 
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χειροποίητα τείχη μέγιστα, πτροσαρασσόμενον δὲ τούτοις τὸ στέλαγος 
- 2 , , 

χαὶ τοῖς ἄντιχρυς ἕρχεσιν ἀμφαγγνυμένον ἐχτραχύνει τὸν “τόρον xal 
V - ' ' 2 t. c , , 

σφαλερὰν διὰ στενοῦ τὴν εἴσοδον ἀττεργάζεται. ὃ μέντοι γε λιμὴν 
3 ^5 V , 37 * , € 

ἀσφαλέστατος ἔνδον xol τριάχοντα σταδίων τὸ μέγεϑος, εἰς ὃν τά 
, - , 2 , , ^ 

τὲ λείποντα τῇ χώρᾳ πρὸς εὐδαιμονίαν χατάγεται xci τὰ πτερισ- 
, - 2 -€- - "nz M 

σεύοντα τῶν ἐπιιχωρίων ἀγαϑῶν εἰς πᾶσαν χωρίζεται τὴν oizov- 

μένην. 
b] , ' 35 37 - , , 3) * 

6. Ἐφίετο μὲν ovv εἰχότως vOv ταύτῃ zgayuevov Oveoscactavog t 4 
2 , - € c , 2 7^ 2 2 AN - ? 

εἰς βεβαίωσιν τῆς ὅλης ἡγεμονίας, ἐτειστέλλει ὃ evOuc τῷ διέποντι 
M 2 7 4 ZU NO 

τὴν «“Ἵἴγυτετον xai τὴν 4AeSavÓgewnv Τιβερίῳ ᾿1λεξανδρῳ, δηλῶν τὸ 
- - , € 2 ' c Υ 2 , ΙΝ , 

τῆς στρατιᾶς ztgÓvuov, καὶ ὡς αὑτὸς ὑποδὺς ἀναγχαίως τὸ βάρος 
- c , , ^ 32 M τ ^ ^ ^ , M 

τῆς ἡγεμονίας συνεργὸν αὐτὸν χαὶ βοηϑὸν προσλαμβάνοι. σπταρ 
. ' ' 3 A 2 AéE ὃ Ἢ Ὧ ἢ X ΄, ΄ 

αγαγνοὺς δὲ τὴν ἐπιστολὴν “λέξανδρος προϑύμως τά τὲ τάγματα 
» 2 cr Y 3 , c , 

xal τὸ τλῆϑος εἰς αὐτὸν ὥρχωσεν. ἕχάτεροι δὲ ἀσμένως ὑττήχουσαν 
^ b ^ 3 M 3 - 3 ^ " , - 2 , 2 M € M 

τὴν ἀρετὴν τανδρὸς £x τῆς ἐγγὺς στρατηγίας εἰδότες. xai ὁ μὲν 
, 27 N ' 2 * , t. » - 

γιδητιστευμένος ἤδη τὰ zvegl τὴν ἀρχὴν τεροτιαρεσχεύαζεν αὐτῷ xai 
, , 22 , ^^ - 

và πρὸς τὴν ἄφιξιν, τάχιον δ᾽ ἐπινοίας διήγγελλον αἱ φῆμαι τὸν 
- 23) - 2) , - , ΄ t 2 

ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς αὐτοχράτορα, xol πᾶσα μὲν πτόλις ἑώρταζεν evay- 
H ; c ) D: ἡ NEN / γέλια [δὲ] καὶ ϑυσίας ὑττὲρ αὐτοῦ émevéAsi. τὰ δὲ χατὰ Mvoíav xai 

, , - , ' ^ 2 

Παννονίαν ταγματα, μιχρῷ τιρόσϑεν χεχινημένα πρὸς τὴν Ουιτελ- 
ΟἿ , , - 3 - ^ c , » c 

λίου τόλμαν, μείζονι χαρᾷ Ουεσπασιανῷ τὴν ἡγεμονίαν ὠμγυον. ὁ 
DOE, 2 :»» 3 ^ T M - ^ 

δ᾽ ἀναζεύξας ἀπὸ Καισαρείας εἰς Βηρυτὸν παρῆν, ἔνϑα πολλαὶ μὲν 

PAMLVRCLatHegesipus IV 28 p. 267. 

1 προσρασσόμενον L 2 τοῖς] πρὸσ voto C ἔρχεσιν ΑΥ̓Ο 
ἀμφαγνυμένον]Ἱ Dindorf ἀφικνύμενον Ῥ ἀφικνούμενον AM. ἀφιγνύμενον LRO 
&qiyveuévov, v suppl V fractum Lat recurrentibus Heg ἐπιρηγνύμενον aut 
ἀφηγνυμένον Hudson ἀπαγνύμενον Cocceji ἀμφιρρηγνύμενον Naber 
4 ἔνδον, ἔ ex o corr. P ἔνδον ἀσφαλέστατοσ tr. L τά τε] τὰ 1, 
5 τῆσ χώρασ 1, ὃ χωρίζεται] μερίζεται ΜΥΒΟ μεριζόμενα 1, diuisa ex- 
portantur Lat diffunditur Heg 8 οὖν om. L ταύτησ L 9 δ δὲ 
A δ᾽ oiv VRC 10 τιβερείω L ἀλεξάνδρω, d ex é corr. A τὸ] τό 
τε Destinon 11 στρατείασ Ῥ 12 αὐτῶν C z9ooA«ugevoi] προσ- 
λάμ] νοι A παραλαμβάνοι L παραγνοὺσ P προσαναγνοὺσ VRC legit Lat 
13 προϑύμως] ἅμα προϑύμωσ C 14 δ᾽ 1, 15 τοῦ ἀνδρὸσ LVRC στρα- 
τηγείασ C 10 προσπαρεσκεύαζεν A αὐτῷ) αὐτῶ ἤδη L et fort. Lat 
17 δὲ VRC διήγγελον C τὸν] uespasianum Lat 18 ἐπὶ] ἅπο L 
ξόρταζεν PALR 19 δὲ melius abest ὑπὲρ αὐτοῦ suspecta ἐπετέλει 

, v , 

ex ἐτέλει corr. P 20 παννωνίαν M. πανονίαν L πανωνίαν C οὐιτιλ- 
λίου PAVR τοῦ βιτελλίου M 21 οὐεσπασιανῶ, ὥ ex og corr. A 22 δὲ 

LVRC βηρυτὸν, ἡ i. ras. R παρῆν] παραγίνεται ex cod. Voss. Dindorf 
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ἀπὸ τῆς Συρίας αὐτῷ, “τολλαὶ δὲ χἀττὸ τῶν ἄλλων ἐτεαρχιῶν 7ερεσ- 
βεῖαι συνήνξων, στεφάνους πταρ᾽ ἕχάστης τύλεως χαὶ συγχαρτιχὰ 
τροσφέρουσαι Ψηφίσματα. παρῆν δὲ καὶ ΠΠουχιανὸς ὃ τῆς ἐπαρχίας 
ἡγεμὼν τὸ πρόϑυμον τῶν δήμων xal τοὺς χατὰ πόλιν ὄρχους 
ἀτιαγγέλλων. 

7. Προχῳρούσης δὲ πανταχοῦ χατὰ γοῦν τῆς τύχης xol τῶν 
πραγμάτων συγνενευχότων ἔχ τοῦ τιλείστου μέρους, ἤδη τταρίστατο 
τῷ Οὐεσπασιανῷ νοεῖν, ὡς οὐ δίχα δαιμονίου πιρονοίας ἅψαιτο τῆς 
ἀρχῆς, ἀλλὰ δικαία τις εἱμαρμένη τεεριαγάγοι τὸ κρατεῖν τῶν ὅλων 
ἐπε αὐτόν" ἀναμιμνήσχεται γὰρ τά τὲ ἄλλα σημεῖα, τεολλὰ δ᾽ αὐτῷ 
γεγόνει “τανταχοῦ τιεροφαίνοντα τὴν ἡγεμονίαν, καὶ τὰς τοῦ Ιωσήσιου 
φωνάς, ὃς αὐτὸν ἔτι ζῶντος Νέρωνος αὐτοχράτορα προσειπεῖν ἐϑάρ- 
σησεν. ἐξετιέτιληχτο δὲ τὸν ἄνδρα δεσμώτην ἔτι ὄντα zog! αὑτῷ, 
χαὶ προσχαλεσάμενος Πουχιανὸν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσι καὶ 
φίλοις τιρῶτον μὲν αὐτοῦ τὸ δραστήριον ἐχδιηγεῖτο xal ὅσα περὶ 
τοῖς Ἰωτατπιάτοις δι᾿ αὐτὸν ἔχαμον, ἔπειτα τὰς μαντείας, ἃς αὐτὸς 

μὲν ὑπώπτευσε τότε πλάσματα τοῦ δέους, ἀποδειχϑῆναι δὲ ὑττὸ 
τοῦ χρόνου xal τῶν πιραγμάτων ϑείας. ,,αἰσχρὸν οὖν, ἔφη, τὸν τερο- 

ϑεσηιίσαντά μοι τὴν ἀρχὴν χαὶ διάχονον τῆς d ϑεοῦ φωνῆς ἔτι 
αἰχμαλώτου τάξιν ἢ δεσμώτου τύχην ὑπομένξιν' ! χαὶ χαλέσας τὸν 

Ἰώσητστον λυϑῆναι κελεύει. τοῖς μὲν οὖν ἡγεμόσιν ἐκ τῆς εἰς τὸν 
ἀλλόφυλον ἀμοιβῆς λαμπρὰ χαὶ τιερὶ αὑτῶν ἐλπίζειν σπταρέστη, 
συνὼν δὲ τῷ πατρὶ Τίτος » δίκαιον, ὦ πάτερ, ἔφη, τοῦ “Ἰωσήπου 
καὶ τὸ ὄνειδος EE. σὺν τῷ σιδήρῳ" γενήσεται γὰρ ὅμοιος 
τῷ μὴ δεϑέντι τὴν ἀρχήν, ἂν αὐτοῦ μὴ λύσωμεν ἀλλὰ χόψωμεν 

PAMLVRC Lat Hegesippus IV 28 p. 261. 

1 χαἀπὸ] χαὶ ἀπὸ PMLRC ἀπὸ V πρεσβεῖαι -, eras. o A 
2 παρ ἀφ᾽ C συγχαριτιχὰ (y s. €) PVRO συνχαριτικὰ Α συγχαρη- 
τιχὰ M 4 χαὶ — ὅρχους] iurataque per ipsum principem sacramenta 
Lat 5 ἀπαγγέλων VC i marg. 49' C 6 χατὰ, τὰ s. C 7 τοῦ 
om. LVRO fort. recte 9 περιάγοι MVRO circumducisset Lat χε - τεῖν I 
10 δὲ VRC αὐτοῦ € 11 προφαίνοντα, ov ex corr. C vqv] τήν τε 
(τε expunxit A) AVR 12 0c] óc PA quibus Lat Covroc € 
ἀκεοχράτορα L προειπεῖν RO ἐϑάρρησεν LVRC 13 τὸν ἄνδρα 
i. marg. suppl. A δεσμώτην, ὃ i. ras. A 15 ἐχδιηγεῖται MV. ἐδιηγεῖτο R 
περὶ] L, om. PAMVRC in Lat πρὸς Herwerden 16 Zxeuov] laborasset 
Lat ἔχαμεν ed. pr. 17 πλάσμα LO ὑπόπτευσε R!C 18 ϑείωσ R 
21 χελεύει λυϑῆναι tr. L ἡγεμόσι € tic] πρὸσ 1, 22 αὐτῶν PALR 

αὐτῶν V αὐτὸν C 23 ὦ πάτερ, ἔφη] ἔφη πάτερ C 25 μὴ ante λύσωμεν 
om. αὶ ἀλλὰ χόψωμεν om. VR κόψομεν C 
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A] V / c - ^ 3 ^ - * S , v Ὧ 2 Ξ - , 

τὰ δεσμά.“ τοῦτο yàg ἐπὶ τῶν μὴ δεόντως δεϑέντων πράττεται. 
m4 - ^ € , ^, T9 Eu C! ^ c 

συνεδόχει ταῦτα, χαὶ τταρελϑών vig τιελέχει OLézowe τὴν ἀλυσιν. ὃ 
2 , M ^ - , / M 

δὲ ἸΙώσητιος εἰληφὼς τιερὶ τῶν τιροειρημένων γέρας τὴν ἐπιτιμίαν 
ΓΘ - 4047 δι r7 5 

ἤδη καὶ περὶ τῶν μελλόντων ἀξιότειστος ἢν. 
2 y - , , , 

XI. 1. Οὐεσπασιανὸς δὲ ταῖς πρεσβείαις χρηματίσας zai χατα- 
, » ' y , * y - 9 

στησάμενος ἕχάστοις τὰς ἀρχὰς δικαίως xal διὰ τῶν ἀξίων εἰς 
2 LS , - , 

᾿Αντιόχειαν ἀφιχνεῖται. καὶ βουλευόμενος, soi τρέπεεσϑαι, τερουρ-- 
, - 3) É V c - ^ * ' c , , 

γιαίτερα τῆς εἷς .“λεξάνδρδιαν ὁρμῆς τὰ χατὰ τὴν Ῥώμην ἔχρινε, 
, 5 c - ' Δ Ὁ Ν 2 257 , 

τὴν uiv βέβαιον ovoav ὁρῶν, τὰ ὃ ὑπὸ Οὐιτελλίου ταρασσόμενα. 
, ^ 2 ΄ Yd ^ , 

χέμτοει δὴ ΠΠουχιανὸν eig τὴν IvaAíav “ταραδοὺς imzécov ve xci 
t m € V - - M NA 

γεξζῶν συχνὴν δύναμιν. 0 δὲ διὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ἀχμὴν δείσας 
^ "ὦ - ^ ' 3 σ΄ , , 

τὸ τιλεῖν σιξζῇ τὴν στρατιὰν γγὲ διὰ Καπιταδοχίας xal Φρυγίας. 
3 y 2 - 2 , 

2. Ἔν δὲ τούτῳ xoi ΑἸντώνιος Πρῖμος ἀναλαβὼν τὸ τρίτον 
΄ - ^ , » R3 ς , 2 , 2 , 

τάγμα τῶν χατὰ Moíav, ἔτυχεν ὃ ἡγεμογεύων αὐτόϑι, Ουιτελλίῳ 
, 2 " 2 ^ E - , 

σιαραταξόμενος ἡτυείγετο. Οὐιτέλλιος δὲ αὐτῷ συναντήσοντα μετὰ 

γολλῆς δυνάμεως Καιχίναν ᾿Ζ1λιηνὸν ἐχτυέμτεει, μέγα ϑαρρῶν τανδρὶ ἧς δυνάμεως Καιχ ᾿ιηγὸν ἐχησέμτει, μέγα ϑαρρ ρ 
' M 3 23 , € Nm. ^ - ς , EJ , NON ΄ 

διὰ τὴν ἐπ Ὄϑωνι γνίχην. ὃ δὲ απὸ τῆς Ῥώμης ἐλαύνων διὰ voyovc 
N er If 64 , M 2 , ^ Q 3 2 , 

zteol Κρέμωνα τῆς Γαλατίας vov «ΑἸντώνιον χαταλαμβάνει" μεϑόριος 
2 € , cr - 2 NUN Ü - ^ - 

ὃ ἐστὶν ἡ πόλις αὑτὴ τῆς [ταλίας. χατιδὼν δὲ ἐνταῦϑα τὸ πλῆϑος 
- 2 , 7 ew 2 , 

τῶν πολεμίων xal τὴν εὐταξίαν, συμβαλεῖν uiv ovx ἐϑάρρει, σφα- 
^ ^ ^ 5 , ^ t. / , , 

λερὰν δὲ τὴν ἀναχώρησιν λογιζόμενος πιροδοσίαν ἐβουλεύετο. συνα- 

PAMLVROC LatHegesippus IV 28 p. 261. 

1 ἐπὶ om. V δεόντως δεθϑέντων] δεόντων δεϑέντων δὲ PA 2 συνε- 

δόχεῖ συνεδόκει δὲ ΑΥ̓ΒΟ συνευδοχεῖ δὲ L πέλεχι ῬΑ πέλυχι VR 
3 περὶ] ὑπὲρ Niese nisi delere mauis ἐπιτιμίαν] ἐλευϑερίαν, i. marg. yo 
χαὶ ἐπιτιμίαν M χαταστησάμενοσ, & suppl m. 2 R 6 τὰς ἀρχὰς] 
administrationibus Lat 7 dq **veivat L βουλόμενοσ PMC ποῖ] 
zo. PAC τρέπεσϑαι χρὴ τρέπεσϑαι MLVR tenderet Τὰς προυργιαίτεραϊ 

προυχιότερα PA! προεργιέτερα V προυργιἕτερα R. praestabilius Lat 9 βε- 
Batav L δὲ VROC οὐϊτιλλίω PVR οὐϊτιλλίου À βιτελλίου M τοῦ 
οὐϊτελλίου 1, οὐιτελλίω C ταραττόμενα L 12 πλεῖν] Hudson πᾶν 
codd. πακῆσαν ὁ Lat similiterque Heg, in quo est prolixae nauigationi reuocatus 

formidine στρατείαν P 13 i. marg. μα C πρίμοσ codd. τὸ] 
τῶ ἃ 14 χατὰ τὴν μυσίαν L δ᾽ γὰρ 1, δὲ VRC enim Lat οὐϊτιλ- 
Ao PAVR ῥβιτελλίω M. οὐϊτελίω Οἱ 15 παραταξάμενοσ PAV οὐϊτίλ- 
λιοὸσ ῬΑΥΉ βιτέλλιοσ M ΘΠ συναντήσαντα Ὁ 16 Καικίναν --- 
θαρρῶν om. ὁ Καικίναν)] κικίλλιον PAM χικίλιον ΝῊ caecinam Heg cecinam 

aut cecinium Lat χαικίνναν ed. pr. ἀλιηνὸν, ε S. A ἀλιῆνον M. ἁλιηνὸν L 
ἀλιήνον R cominium aut commium Lat μέγα — 1T νίκην om. Lat tO 
ἀνδρὶ VRC 18 χρεμῶνα 1, γαλλίασα ὙΒῈὨ 19 δὲ VRC αὕτη ἡ πόλισ 
tr. PAM δ᾽ 1, 20 συμβάλλειν LVR 
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γαγὼν δὲ τοὺς ez αὐτὸν ἑχατογτάρχας xal χιλιάρχους ἐνῆγεν μετα- 
βῆναι πρὸς τὸν -ΑἸντώνιον, τατιεινῶν μὲν τὰ Οὐιτελλίου πράγματα, 
τὴν Οὐεσπασιανοῦ δ᾽ ἰσχὺν ἐπαίρων, xai σταρ᾽ ᾧ μὲν εἶναι λέγων 
μόνον τῆς ἀρχῆς ὄνομα, zaQ  (Q δὲ τὴν δύναμιν, xci αὐτοὺς δὲ 
ἄμεινον προλαβόντας τὴν ἀνάγχην ποιῆσαι χάριν xci μέλλοντας 
ἡττᾶσϑαι τοῖς ὅπλοις ταῖς γνώμαις τὸν χίνδυνον φϑάσαι᾽ Ovcosa- 

σιανὸν μὲν γὰρ ἱχανὸν εἶναι χαὶ χωρὶς αὐτῶν τεροσχτήσασϑαι καὶ 
τὰ λείποντα, Οὐιτέλλιον δ᾽ οὐδὲ σὺν αὐτοῖς τηρῆσαι τὰ ὄντα. 

3. Πολλὰ τοιαῦτα λέγων ἔπεισε xal πρὸς τὸν vdvvo vtov αὐτο- 
μολεῖ μετὰ τῆς δυνάμεως. τῆς δ᾽ αὐτῆς νυχτὸς ἐμτείπττει μετάνοια 
τοῖς στρατιώταις χαὶ δέος τοῦ ττροττέμιψαντος, εἰ χρείσσων γένοιτο" 
σπασάμενοι δὲ τὰ ξίφη τὸν Καικίναν ὥρμησαν ἀνελεῖν, xav ἐπράχϑη 
τὸ ἔργον αὐτοῖς, εἰ μὴ πιροσπίπτοντες οἱ χιλίαρχοι χαϑικέτευσαν 
αὐτούς. οἱ δὲ τοῦ μὲν χτείνειν ἀττέσχοντο, δήσαντες δὲ τὸν σπερο- 
δότην οἷοί τὲ ἦσαν τυέμσυξιν Οὐιτελλίῳ. ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ ΤΟΙΜΟΘ 

αὐτίχα τοὺς σφετέρους ἂν ίστησι χαὶ μετὰ τῶν ὅπλων γεν ἐπεὶ τοὺς 
ἀτεοστάντας. οἱ δὲ παραταξάμενοι γρὸς ὀλίγον μὲν ἀντέσχον, αὖϑις 
δὲ τραπέντες ἔφευγον εἰς τὴν Κρέμωνα. τοὺς δὲ ἱππεῖς ἀναλαβὼν 
Πρῖμος ὑπιοτέμνεται τὰς εἰσόδους αὐτῶν, xol τὸ μὲν πολὺ τελῆϑος 
χυχλωσάμενος πρὸ τῆς πόλεως διαφϑείρει, τῷ δὲ λοιπῷ συνεισ- 
χεεσὼν διαρπάσαι τὸ ἄστυ τοῖς στρατιώταις ἐφῆχεν. ἔνϑα δὴ πολλοὶ 
μὲν τῶν ξένων ἔμστοροι, πολλοὶ δὲ τῶν ἐπιχωρίων ἀπώλοντο, 

PAMLVRCLatHegesippus IV 29 p. 268. 30 p. 270. 

1 ói] δὲ Α ὕπ᾽ αὐτὸν] ὑφ᾽ αὑτὸ LC ἕχατοντάρχουσ AMLVR 
2 οὐϊτιλλίου PAVR βιτελλίου M. πράγματα, τὰ suppl. A 3 Οὐεσπα- 
σιανοῦ δ οὐεσπασιανοῦ δὲ LVR et ex corr. ἃ οὐεσπασιανοῦ A: δ᾽ οὐεσπα- 

σιανοῦ Ρ o] ὧν € 4 ὀνόματα L αὐτοὺς] αὐτοῖσ L et ut uid. 
Lat δὲ] ve A 5 ἄμεινον] ἄμεινον εἶναι L et ut uid. Lat προλα- 
βόντας) λαβόντασ M. ἀνάγκην, v ante α i. ras. A xol] «s € 6 ἡτα- 
σθαι € ὅπλοις] multitudine (h. e. ὄχλοις) Lat τῶν κίνδυνων Ὁ 

7 χαὶ] om. L etiam Lat προσκχτήσασϑαι! Dindorf προσϑήσεσϑαι PAMVRC 
προχτήσασϑαι L (ad reliqua) uindicanda Lat 8 οὐϊτίλλιον PAVR βιτέλ- 
λιον Ν δὲ MVRC 10 μετὰ i. ras. minore A τῆς — ἐμπίπτει] vno 
δ᾽ αὖ πίπτει 1, δὲ VRC 11 χρεῖσσον P 12 Kouxivav] κικίλλιον 
PAM κικίλιον LVRC caecinam Heg cecinam aut cecinium Lat Opunoav 
PA 14 αὐτούς] αὐτοῖσ C ἑχάστουσ L his Lat μὲν χτείνει»] M. χτεί- 
v&v P χτεῖναι ΑΥ̓ΒΟ χτεῖναι μὲν L caede quidem Lat ó Ss. À τὸν 
προδότην] quasi proditorem Lat 15 πέμπειν] ἀναπέμπειν 1, πέμψειν € 
transmittendum Lat οὐϊτιλλίω PAVR τῶ βιτελλίω M ταῦτα PLVRC 

πρίμοσ PAMLVR hic et infra 18 ἔφυγον L χρεμῶνα LRC τοὺς 
δὲ] καὶ τοὺσ LVRC fort. recte 19 πολλὺ À! 20 συνεισπεσὼν] aggressus 

Lat 22 uiv om. PAMR πολλοὲ δὲ] om. P πολλὰ δὲ L 
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- € ) ^ , ^V 3 " - τε ^ 

πᾶσα δὲ καὶ ἡ Οὐιτελλίου στρατιά, μυριάδες ἀνδρῶν τρεῖς xci 
, - ν᾽ ) ^ - , 2 , ^y E 

διαχόσιοι" τῶν δ᾽ az τῆς Mvoíog «ντώνιος τετρακισχιλίους azto- 

βάλλει xal τιδνταχοσίους. λύσας δὲ τὸν Kauxívav τιέμτίξι τυρὸς 
2 - ' E] - N : , νι ὦ 2 ' 2 YU ATi 

Ουεστιασιανὸν ἀγγελοῦντα va zteztQayuéva, χαὶ ὃς ἐλϑὼν αἀτιεδέχϑη 
c Pj b] - - " , ) AN - , , - τὲ (zt. αὐτοῦ xal τὰ τῆς προδοσίας ὀνείδη ταῖς sap ἐληιίδα τιμαῖς 

ἐχυεχάλυιϊμεν. 
A ?! 4dyc9a 3 δὲ 7ὃ - NE ^N ^ *Po " v -5 3 c Am , 

4. ᾿Ανεϑάρσει δὲ ἤδη xal κατὰ τὴν Ῥώμην Σαβῖνος, ὡς τιλησίον 
) , » ) ^45 ' , B - , 

-dyvaviog ὧν ατοηγγέλλετο, xai συναϑροίσας τὰ τῶν νυχτοφυλάχων 
- , , * r ^ 

στρατιωτῶν τάγματα νύχτωρ χαταλαμβανει τὸ ΪΚατιετώλιον. μεϑ' 
, 2 2 - ^ - ΄ , 5 ' 

ἡμέραν δ᾽ αὐτῷ τιολλοὶ τῶν ἐπισήμων τεροσεγένοντο xai 4ομετιανὸς 
2 - - , - τς - 

ὃ τἀδελφοῦ παῖς, μεγίστη μοῖρα τῶν εἰς τὸ χρατεῖν ἐλτείδων. 
; Y , 24^" 5 , ν 

Οὐιτελλίῳ δὲ Πρίμου μὲν ἐλάττων φροντὶς ἣν, τεϑύμωτο δ᾽ &d 
, - , ^ 

τοὺς συνατιοστάντας τῷ Σαβίνῳ,. καὶ διὰ τὴν ἔμφυτον ὠμότητα 
y - 3) - - - ^ - 2 - 

δεινῶν αἵματος εὐγενοῦς τοῦ στρατιωτιχοῦ τὴν συγχατελϑοῦσαν αὐτῷ 
δύναμιν ἐπαφίησι τῷ Καπετωλίῳ. πολλὰ μὲν οὖν ἔχ ve ταύτης 

^ - B] M UC “ L j , , ' - , 

xal τῶν ἀπὸ TOU ἱεροῦ μαχομένων ἐτολμηϑη, τέλος δὲ τῷ σιλήϑει 
χεριόντες οἱ ἀττὸ τῆς Γερμανίας ἐχράτησαν τοῦ λόφου. xol Ζομε- 

AE x ; c ἢ 
τιανὸς μὲν σὺν πολλοῖς τῶν ἐν τέλει Ῥωμαίων δαιμονιώτερον δια- 

ἈΞ 1 Ἢ N - c ; "ES E 3 ν 
σώζεται, τὸ δὲ λοιττὸν τλῆϑος αταν xovexon, χαὶ Σαβῖνος ἀναχϑεὶς 

3 , 2 - , , - 7 

ἐχοὶ Οὐιτέλλιον ἀναιρεῖται διαρττάσαντές ve οἱ στρατιῶται τὰ ἀνα- 
΄ , L c , 

ϑήματα τὸν ναὸν éréronoay. xol μετὰ μίαν ἡμέραν εἰσελαύνει μὲν 
9 , ' - ΄, ς ΄ .3 c 2 , * - 

Ἷντώνιος μετὰ τῆς δυνάμεως, ὑττήντων ὃ οἱ Ουιτελλίου xol τριχὴ 
^^ , 2 

χατὰ τὴν πόλιν συμβαλόντες ἀπώλοντο τήάντες. τιροέρχεται δὲ 

PAMLVRC LatHegesippus IV 30 p. 210. 

1 xol ἢ] ἡ 5 ἃ  MLVRC οὐϊτιλλίου PAVR βιτελλίου M. τρεῖσ 
ἀνδρῶν tr. LVRC 2 διακόσιοι διεφρϑάρησαν M. δὲ LVRC ἀπὸ, π 
1. ras. L ἀποβάλλει -Ο 3 Καικίναν)] κικίλλιον PAM κικίλιον LVRC 

caecina Heg cecinam aut cecinium Lat 4 ἀναγγελοῦντα P zal ὃς 

ἐλθὼν] 0c εἰσελθὼν L et ut uid. Lat, in quo est qui ad ewm intromissus 
(est) ἀπεδείχϑη RC 6 ἐπεχάλυψε L consolatus est Heg 7 ἀνεϑάρ- 
σησε Α S8 ἀπηγγέλετο ex corr. Ο 9 χαταλαμβάνεται 1, χαπιτώλιον 1, 
10 δὲ VRC προσετένοντο P προσεγένοντο, y i. ras. A 11 τοῦ ἀδελφοῦ 
VRC 12 οὐϊτιλλίω PAVR βιτελλίω M δὲ οπι. 1, πρίμω 1, ἐλάττω 

PLVR et ex corr. C πη τε A τεϑύμωτο)] τεϑυμωμένοσ LLat fort. recte 
δὲ LVRC 13 συναποστάτασ M διὰ deletum Ὁ 14 συνχατελϑοῦσαν A 
15 χαπιτωλίω L 11 περιϊόντεσ V 18 uiv] Bekker δὲ codd. quidem Lat 
δὲ συμπολλοῖσ V ἐν, v i. ras. Υ 19 ἅπαν πλῆϑοσ tr. Μ διεχόπη 1, 
χαὶ Σαβῖνος] et sabinus quidem Lat 20 οὐϊτίλλιον PAVR. βιτέλλιον M. 

τε] δὲ L autem Lat 21 ἐνέπρησαν] ἐμπιπρῶσι RO ἐμπιμπρῶσι V Ὁ δὲ 
PLVRC οὐϊτιλλίου PAVR τοῦ βιτελλίου M. 23 συμβάλοντεσ L 
προ - ἔρχεται ἢ προσέρχεται C procedit Lat rapitur Heg; unde προέλκχεται 
Destinon; cf. Tac. hist. III 81 
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μεϑύων ἐχ τοῦ βασιλείου᾽ Οδιτέλλιος χαὶ δαψιλέστερον ὥσττερ ἐν 
ἐσχάτοις τῆς ἀσώτου dE χεχορξεσμένος. συρεὶς δὲ διὰ τοῦ 
πλήϑους xai σπταντοδαχταῖς αἰκίαις ἐξυβρισϑεὶς ἐσὶ τς τῆς ΩΣ 

μης ἀπρσφάττεται, μῆνας ὀχτὼ χρατήσας καὶ ἡμέρας γχυέντε, ὃν εἶ 
συγέβη πλείω βιῶσαι χρόνον, ἐπιλιπεῖν ἂν αὐτοῦ τῇ λαγνείᾳ τὴν 5 
ἡγεμονίαν οἶμαι. τῶν δ᾽ ἄλλων νεχρῶν ὑττὲρ πέντε μυριάδες ἠριϑ- 

μήϑησαν. ταῦτα μὲν τρίτῃ μηνὸς ΑἸπιδλλαίου πέπραχτο; τῇ δ᾽ 
ὑοτεραίᾳ IMovxiavóg εἴσεισι μετὰ τῆς στρατιᾶς, xal τοὺς σὺν ᾿άἄντω- 
γίῳ παύσας τοῦ χτείνξιν, ἔτι γὰρ ἐξερευνώμεγνοι τὰς οἰχίας σεολλοὺς 
μὲν τῶν Οὐιτελλίου στρατιωτῶν στολλοὺς δὲ τῶν δημοτικῶν ὡς 10 
ἐχείνου ἀνήρουν φϑάνοντες τῷ ϑυμῷ τὴν ἀκριβῆ διάχρισιν, τεροα- 
γαγὼν δὲ τὸν 4ομετιανὸν συνίστησι τῷ πλήϑει μέχρι τῆς τοῦ 
πατρὸς ἀφίξεως ἡγεμόνα. ὃ δὲ δῆμος αἀ:τηλλαγμένος ἤδη τῶν φόβων 
αὐτοκράτορα Οὐεσττασιανὸν εὐφήμει, xai ἅμα τήν τε τούτου βεβαίω- 
σιν ἑώρταζε καὶ τὴν Οὐιτελλίου κατάλυσιν. 1ὅ 

5. Εἰς δὲ τὴν “Ἵλεξάνδρειαν ἀφιγμένῳ τῷ Οὐεσπασιανῷ τὰ 

ἀπὸ τῆς Ῥώμης εὐαγγέλια ἧκε xal πρέσβεις ἐχ πάσης τῆς ἰδίας 
οἰχουμένης συνηδόμενοι" μεγίστη τὲ οὖσα μετὰ τὴν Ῥώμην 1 "πόλις 
στενοτέρα τοῦ στυλήϑους ἠλέγχετο. χεχυρωμένης δὲ ἤδη τῆς ἀρχῆς 
ἁπάσης χαὶ σεσωσμένων σίαρ᾽ ἐλπίδα Ῥωμαίοις τῶν πραγμάτων 20 
Οὐεσπτασιαγὸς ἐπὶ τὰ λείψανα τῆς Ἰουδαίας τὸν λογισμὸν ἐπέ- 
OrQeqev. αὐτὸς μέντοι γε εἰς τὴν Ῥώμην ὥρμητο λήξαντος τοῦ χειμῶ- 
γος ἀνάγεσϑαι xal τάχος τὰ χατὰ τὴν Υλεξάνδρειαν διῴχει, τὸν δὲ 

PAMLVROLat Hegesippus ΝΘ 1: : 

1 οὐϊτίλλιοσ PAVR 0 βιτέλλιοσ M. 4 μῆνας -- πέντεϊ χρατήσασ μηνασ 

ὀκτὼ ἡμέρασ πέντε PAM fort. recte 5 πλείω] πλεῖον C χρόνον 
βιῶσαι tr. PAMVRC ἐπιλειπεῖν PALC &v om. PAMVRC 6 δὲ 
VRC μυριάδασ AVROC 7 μὲν] μὲν oov L δὲ VRC quidem Lat ἀπελ- 
λέου PA octobris Lat; Apellaei 3. dies est 20. Decembris (XIII kal. Ian.) anni 

Iuliani (69 p. Chr.) πέπρακται L πεπραχτο, 08$. C | δὲ LVRC 
8 μουχιανὸσ, c ex v corr. C — slow. Ρ στρατείασ PA ἀντονίω P 
9 ἐξερευνώμενοσ PA! 10 οὐϊτιλλίου PAVR τοῦ βιτελλίου M 11 post 
ἐχείνου aliquid excidisse uid. ἀνήρουν, » ante ἡ i. ras. L durus] 
διάγνωσιν VRC προαγαγὼν δὲ] προάγων Α καὶ προαγαγὼν VC xai προσ- 
αγαγὼν R 14 εὐφημεῖ L τε om. PA τούτου deletum C 
15 ἑόρταζε P οὐϊτιλλίου PAR et ex corr. V ἐουτιλλίου V! βιτελλίου M 

16 ἀφικομένω L:9om JL 44 εὐαγγέλια 3s] EDO yEM EE L 119 στενο- 
τέρα] στεντέρα τότε sic 1, στενοτέρα, o ex ὦ corr. V στενοστερὰα C 

20 σεσωσμένων, ov i. ras. L 22 ye om. PAMVROC λήξαντος] λήξαντοσ δὲ 
PAM λήξαντος γε Destinon 23 ἀνάγεσϑαι ἀνάγεσϑαι ἔσπευδε M. τὰ 
om. ἃ διῴχει! componere properabat Lat 



10 

DE BELLO IUD. IV 658—663 (ΧΙ 5) 433 

- ' - "n . , ) , ^ , * 

viov Τίτον μετὰ τῆς ἐχχρίτου δυνάμεως. ἀτιέστειλεν ἐξαιρήσοντα τὰ 
€ , € SN ^0." -- , . zx F^ »! B cr 

Ἱεροσολυμα. ὃ δὲ τιροελϑὼν τίεζῇ μέχρι Νιχοτιόλεως, εἴχοσι δὲ αὕτη 
Wy - 3 - , 3 » -- 2.3 ^ 

διέχει τῆς “λεξανδρείας σταδίους, χκαχεῖϑεν ἐπειβήσας τὴν στρα- 
^ - ^ , a | n SUA - ἢ ^ ^ mA 

τιὰν μαχριῶν ztÀoioy: ἀνατελεῖ διὰ τοῦ Νείλου χατὰ τὸν Π]ενδήσιον 
' , , , 2 C S3 ) o" Cut P wx 1. ' 

vouov μέχρι τιόλεως Cuovecg. ἐχεῖϑεν Ó  azofàg ὁδεύει χαὶ χατὰ 
^r rnm ' 9 ὴ Ue. ἢ QUE En € ' c ^ y 

στολίχνην Tevw αὐλίζεται. δεύτερος αὐτῷ σταϑμὸς Ἡραχλέους 

πόλις χαὶ τρίτος Πηλούσιον γίνεται. δυσὶ δ᾽ ἡμέῤαις ἐνταῦϑα τὴν 
4) ^ . - , wm ji ' , ^ - - , 

στρατιὰν ἀναλαβὼν τῇ τρίτῃ διέξεισι τὰς ἐμβολὰς τοῦ Πηλουσίου, 
^ * * , VEN - p] , ' - - D ? 

xcl zootAdorv σταϑμὸν ἕνα διὰ τῆς ἐρήμου τιρὸς τῷ vov Κασίου 
^ - M - NER e ^ M , Ὁ 

“Πιὸς ἱερῷ στρατοτεδεύεται, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ χατὰ τὴν ᾿Οστραχίνην 
r4 ' 5 » 2 , , 

οὗτος ὁ σταϑμὸς ἣν ἄνυδρος, ἐπεισάχτοις δὲ ὕδασιν οἱ ἐτειχώριοι 
- € SIN € , γ ΄ 2 - 

χρῶνται. μετὰ ταῦτα τίρὸς Ῥινοχουρούροις ἀνατιαύεται, χαχεῖϑεν 
ς , ^ ^ ^ , , »J ^ cr 

εἰς Ῥάφειαν προελθὼν σταϑμὸν τέταρτον, ἔστι δ᾽ ἡ πόλις αὕτη 
τ' , 3 , * , P] fv. Ω , ὃ 4 3 R 

2vgíag ἀρχῇ, τὸ ztéuzvvOY ὃν lac τέϑεται στρατοήίεθον, μεϑ' ἣν 
ΥΩ ΄, 2 2 8734 Jl; »! ΟῚ EET S 200p! 

eic .σχάλωνα χαχεῖϑεν εἰς Ιάμνειαν, &vevro εἰς Iozvzwv χὰξ I[oz- 
) - , 2 s Y ^ 2) , € EN γῇ ἡ , 

ze εἰς ἸΚαισάρδιαν ἀφιχγεῖται διεγνωχὼς αὐτόϑι τὰς ἄλλας δυνα- 

μεις ἀϑροίζειν. 
. » 

PAMLVRC LatHegesippus IV 33 p. 273. 
1 ἐχχρίτου] externis Lat 2 προσελϑὼν PL sixooi] XXIIII Heg 

à L αὕτη] αὐτὴ LC 8 στρατείαν PA 4 μαχρῶν] ἐπὶ μαχρῶν M 
ἀναπλεῖ!] ἀνέβη L deuehitur Lat decurrit Heg χατὰ] μετὰ PAMVRC post 
Lat Μενδήσιον] δημόσιον PA. zmndesium Lat — 5 νόμον PAL ϑμουέωσ 
PVR δὲ PLVRC ἀποβὰς ὁδεύει καὶ] in terram egressus Lat — 6 πολίχνην) 
PALat πολίχνην τινὰ MLVRC δεύτερος] δεύτεροσ δ᾽ L ἡρακλέωσ PA 
ἡραχλέοσ M ἡρακλεέοσ VRO heracleus Lat 1 τρίτον ΡΑΥ͂Β δὲ VRC 
ἐνταῦϑα om. L 8 στρατείαν PA διέξεισι! διεξήει 1, πηλουσίου, ἡ ἷ. 
ras. L 9 προσελϑὼν LC τῷ] τὸ PALVR χκασσίου PAMVRLatHeg 

xuoiov O 10 iggóov PAL δὲ VRC* 11 of om. L 12 ρηνοχουρούροισ 
PA ῥινοχουρούροισ, ó initiale ex v corr. uid. O δινοχορούροισ LV Berol. et ex 
corr. Lips. ῥινοχούροισ R et m. 1 Lips. (apud) rinocoruram Lat rinochiri Heg 
ἀναπαύεται, α ante zx exce corr. V — 13 ῥαφίαν PAVR rafiul Heg προσελ- 

9ov L'VRC ἔστι δ᾽ ἔστιν 1, ἔστι δὲ ΒΟ ἔστιν δὲ V 14 Συρίας] τῆσ 
συρίασ L . 15 ἰάμνιαν AL et ex corr. VO iopen Heg χαξϊ] καὶ ἐξ VRC 
χαὶ ἀπὸ L 

Subscriptio deest in ALC ἐωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ὃ P ἑβραίου lo- 
σήπου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ. λοόγοσ τέταρτοσ M. φλαουΐου ἰωσήπου 

περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ὃ VR fl iosippi liber quintus φαρίϊοῖέ Lat 

Iosephus VI. 28 
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V. 

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ιουδαϊκοῦ πολέμου 

πρὸς Ῥωμαίους βιβλίον ε΄. 

ς , 

I 1. Ὁ uiv Τίτος ὃν προεξιρήχαμεν τρόττον διοδεύσας τὴν 
ς , - , ze 
ὑχτὲρ Αἰγύπτου μέχρι Συρίας ἐρημίαν eig Καισάρειαν παρῆν ταύτῃ 

, Ly , P] 3 - 

διεγνωχὼς σπιροσυντάξασϑαι vag δυνάμεις. ἔτι δ᾽ αὐτοῦ χατὰ τὴν 
) ; - c , , 2 - 

᾿Ἵλεξάνδρειαν συγχαϑισταμένου τῷ πατρὶ τὴν ἡγεμονίαν νέον αὐτοῖς 
€ ^ "e - , ' - 

ἐγχεχειρισμένην ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ συνέβη καὶ τὴν ἐν [τοῖς] Ἱεροσολύμοις 
, 2) c , 3 - , 

στάσιν ἀναχμάσασαν τριμερῆ γενέσθαι xal xaJ αὑτοῦ ϑάτερον 
, cr » (e eS 3 ' , 

ἐπιστρέψαι μέρος, ὁπὲρ ἂν τις ὡς £v χαχοῖς ἀγαϑὸν εἴποι xai 
, , € - - t. - 

δίκης ἔργον. ἢ uiv γὰρ xavà τοῦ δήμου τῶν ζηλωτῶν ἐπίϑεσις, 
» Cin ro - ,ηὴ 7 ὴ 2 , 

ἥπερ χατῆρξεν ἁλώσεως τῇ πόλει, προδεδήλωται μετὰ axgupetac 
cr » N ^ cr -- 5, * , T) 2 Ὁ c , 

ὅϑεν τε ἔφυ xai πρὸς ὁσον xaxav ηυξήϑη" ταύτην ὃ ovx av auao- 
, , , , 

TOL τις εἰχεὼν στάσει στάσιν ἑγγενέσϑαι, xal χαϑάπερ ϑηρίον Àvo- 
- 2 , T 5E DES πε ον »! , ς - c 

σῆσαν ἐνδείᾳ τῶν ἔξωϑεν ἐπὶ τὰς ἰδίας ἤδη σάρχας δρμᾷ, οὕτως 
Pt. c - EX M Vi - - ΄ * 

2. Ἐλεάζαρος ὃ τοῦ Σίμωνος, ὃς δὴ xol và πρῶτα τοῦ δήμου τοὺς 

PAMLVRCLatHegesippus V 3 p. 281. Exc Peiresc. 

Tituli: φλαυΐου ἰωσήπου iovócixgo ἱστορίασ βιβλίον € P φλαυΐου ἰωσή- 
που περὶ ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ ξ A ἰωσήπου ἑβραίου περὶ 
ἁλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ πέμπτοσ ΝΜ τοῦ αὐτοῦ βιβλίον € L ἰωσήπου 
περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ € (πεμπτοσ R) VR φλανουίουίου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἵστο- 
οἰασ περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ε΄ C incipit liber sextus Lat 1 uiv] μὲν οὖν L 
quidem Lat 2. αἵγυπτον C ἐρημίαν ex ἔρημον corr. M 3 προσσυντά- 
ξασϑαι € δὲ LVRC 4 συγχαϑεζομένου L véov] V νέαν PAMLRC 

τὴν 
nuper Lat 5 cqy]-.--- Ὁ τοῖς om. P 6 ἀχμάσασαν AML ἐναχμάσασαν 

ex corr. R ἐναναχμάσασαν Ὁ αὐτοῦ 9 κατῆρξεν, v ex 9 corr. M 10 τε 
om.L πρὸς ὅσον zazoóv] per quos Lat ὅσων PAL κακὸν MVR 
ἀνηυξήϑη ALVRC δὲ VR 1| τίσ, ( ex o corr. P — zal χαϑάπερ) χαϑάπερ 

γαρ Destinon 12 ἤδη om. PLat ὁρμᾷ, οὕτως Ἐλεάζαρος] PAMVRO Lat 
δρμᾶν" ἐλεάζαροσ γὰρ L fort. recte Ἐλεάζαρος] incip. Exc hisce ἐλεάζαροσ 
γὰρ ὃ tov σίμωνοσ᾽ ὧσ ἀγαναχτῶν δήϑη Toig οσημέραι τῶι Ἰωάννηι τετολ- 
μημένοισ διίσταται: πόϑωι τῶν ὅλων zal δυναστείασ iól«o ἐπιϑυμίαι" παρα- 

λαβὼν δὲ Ἰουδήν τε etc. 

10 
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ζηλωτὰς ἀττέστησεν εἰς τὸ τέμενος ὡς ἀγαναχτῶν δῆϑεν ἐτγιὶ τοῖς 

ὁσημέραι τῷ Ἰωάννῃ τολμωμένοις, οὐ γὰρ ἀνετιαύετο φονῶν οὗτος, 
τὸ δ᾽ ἀληϑὲς αὑτοῦ μεταγενεστέρῳ τυράννῳ μὴ φέρων ὑπιοτετάχϑαι, 
σπόϑῳ τῶν ὅλων xal δυναστείας ἰδίας ἐτειϑυμίᾳ διίσταται, τταρα- 
λαβὼν ἸΙούδην ve τὸν Χέλιχα zai Σίμωνα τὸν "EcoQvoc τῶν δυνατῶν, 
πρὸς οἷς Ἐζεχίας Χωβαρεῖ πειαῖς ovx ἄσημος. x«9' ἕχαστον δὲ οὐχ 

ὀλίγοι τῶν ζηλωτῶν ἠχολούϑησαν, χαὶ καταλαβόμενοι τὸν ἐνδότερον 
τοῦ veo τιξρίβολον ὑττὲρ τὰς ἱερὰς τεύλας ii τῶν ἁγίων μετώπων 
τίϑενται τὰ ὅλα. τυλήρεις μὲν οὖν ἐπιτηδείων ὄντες ἐθάρρουν, 
xal γὰρ ἀφϑονία τῶν ἱερῶν ἐγίνετο τεραγμάτων τοῖς ye μηδὲν ἀσε- 
Big ἡγουμένοις, ὀλιγότητι δὲ τῇ κατὰ σφᾶς ὀρρωδοῦντες ἐγχαϑή- 
μενοι τὰ τιολλὰ χατὰ χώραν ἔμενον. ὃ δὲ Ιωάννης ὅσον ἀνδρῶν 
ὑιερεῖχε τυλήϑει, τοσοῦτον ἐλξίχεετο τῷ TOT χαὶ χατὰ χορυφὴν 
ἔχων τοὺς ᾽τολεμίους οὔτ᾽ ἀδεεῖς ἐποιεῖτο τὰς χπροσβολὰς ovre δι᾿ 

ὀργὴν ἠρέμει, καχούμενος δὲ τυλέον ἤπτερ διατιϑεὶς τοὺς τιξρὶ τὸν 
Ἐλεάζαρον ὅμως οὐχ ἀνίει, συνεχεῖς δ᾽ ἐκδρομαὶ xol βελῶν ἀφέσεις 
ἐγένοντο, xai φόνοις éutaívevo “τανταχοῦ τὸ ἱερόν. 

3. Ὁ δὲ τοῦ Γιώρα Σίμων, ὃν ἐν ταῖς ἀμηχανίαις GvízAnvov 
αὑτῷ τύραννον ὃ δῆμος ἐλπίδι βοηϑείας τιροσεισήγαγε, τήν τὲ ἄνω 

PAMLVRCLatHegesippus V 1 p.274. ExcPeiresc. Suidas s. ἐπίκλητος. 
1 r0 s. Α 2 ὠὡσημέραι PA! et ex corr. C— ἰωάννη, ὦ ex 0 corr. A 

τετολμημένοισ LExc τολμωμένοισ, οἱ ex o corr. C ἀνεπαύετο] ἀναπεύετο 

sicA φόνων PLVC 3 δὲ VROC αὐτοῦ PMVRC éavroo L 4 ἰδίας om. 
VR 5 ἰούδιν Α ἰουδήν, χέληχα L χελίχα R χεληκα Exc chelicae Lat Χελ- 
zic Hudson Σίμωνα tov Ἐσρῶνος] τὸν νεσρωνοσ σίμωνα Exc ἔσρωνοσ M 
γέσρωνοσ L ἔζρωνοσ V ἐζρῶνοσ RO yg χαὶ ἐζέρωνοσ i. marg. M ezeronis 
Lat Heg 6 πρὸς oic] praeter quos erat Lat Ἐζεχίας] ἐζεκίασ ἣν LVCExc 

fort. recte, nisi aliud excidit χωβαρὶ LExe καϑ᾽ ἕχαστον δὲ] horum sin- 
gulos Lat δὲ] δὲ τούτοισ LExc ΠΤ ὀλίγοι, ( ex 0 corr. ἃ ἐνδωτέρων C 

ἐνδοτέρω Herwerden 8 roi] τῶ C veo CO vaov LExc μετόπων PExc 
9 πλήρεις uiv ovv] καὶ πλήρεισ μὲν Exc ὀὄντεσ ἐπιτηδείων tr. O ἐπιτηδεῖοσ 
Exc [10 πραγμάτων ἐγίνετο tr. LExc— ἀπαρχῶν Destinon γε] δὲ L Exc 
11 δὲ] δ᾽ ἐν ῬΑ δ᾽ ἐπὶ Destinon ἐγκαϑήμενοι τὰ πολλὰ] P et ut uid. Lat, in 
quo est plerumque in locis suis otiosi manebant ἐγκαϑιστάμενοι τὰ πολλὰ AMVC 

ἐγκαϑισάμενοι τὰ ὅπλα LExe ἐγχαϑισάμενοι τὰ πολλὰ ἢ 12 ὅσων A ὅσω 
LExc 14 οὔτ᾽ ἀδεεῖς] PAMLat οὔτε δέει LExc οὔτε δὲ εἰσ VR οὔτ᾽ ἀδεεῖ C 
1ὅ ἡρεμει-- CO δὲ] δὴ C 16 ἀνείη P ἀνία δ δὲ AVR τε LExc autem 
Lat ἐχδρομαὶ ἐκδρομαὶ κατ᾿ ἀλλήλων C 17 πανταχόϑεν RO 18 ὃν-- 
19 προσεισήγαγε extant apud Suidam breuiata 19 αὑτῷ τύραννον] αὐτωτύ- 
garvov ἃ αὐτοτύραννον P, quod non displicet Destinoni αὐτῶ MR ἑαυτῶ 
LOExe ἑαυτοῖς Suid ὁὃ δῆμος] Ἰουδαῖοι Suid προσεισήγαγεν 1, προσήγαγε 
PAMRExe προεισήγαγε V προσηγάγετο Ὁ introduxerat LatHeg προσήγαγον 
et προεισήγαγον Suidae codd. 
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πόλιν ἔχων xal τῆς χάτω στολὺ μέρος ἐρρωμενέστερον ἤδη τοῖς sei 
τὸν Ἰωάννην. προσέβαλλεν ὡς ἂν xol χαϑύττερϑεν “τολεμουμένοις" 
ἦν δ᾽ ózÓ χεῖρα προσιὼν αὐτοῖς, ὥστιερ ἐχεῖνοι τοῖς ἄνωϑεν. xol 
τῷ ᾿Ιωάννῃ διχόϑεν στολεμουμένῳ συνέβαινε βλάπτεσϑαί ve xai 
βλάπτειν εὐχόλως, xal xa9^ ὅσον ἡττᾶτο τῶν ἀμφὶ τὸν Ἐλεάζαρον 
ὧν ταπεξινότερος, τοσοῦτον ἐελεονέχτει τῷ ὑψηλῷ τοῦ Σίμωνος. 
παρὸ xal χειρὶ μὲν τὰς χάτωϑεν προσβολὰς ἰσχυρῶς εἶργε, τοὺς 
δὲ ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χαταχοντίζοντας ἀνέστελλε τοῖς ὀργάνοις" 

ὀξυβελεῖς τὲ γὰρ αὐτῷ xci χαταπέλται παρῆσαν οὐχ ὀλίγοι xci 
λιϑοβόλοι, δι᾿ ὧν οὐ μόνον ἠμύνετο τοὺς πολεμοῦντας, ἀλλὰ καὶ 
πολλοὺς τῶν ἱερουργούντων ἀγήρει. χαίπερ γὰρ τιρὸς πᾶσαν ἀσέ- 
βειαν ἐκλελυσσηχότες, ὅμως τοὺς ϑύειν ἐϑέλοντας εἰσηφίεσαν, ue9* 

ὑποψιῶν uiv xol φυλαχῆς τοὺς ἐπιχωρίους, διερευνώμενοι δὲ τοὺς 
ξέγους᾽ οἱ χαίττερ regi τὰς εἰσόδους δυσωττήσαντες αὐτῶν τὴν 

ὠμότητα παρανάλωμα τῆς στάσεως ἐγίνοντο. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν 
ὀργάνων βέλη μέχρι τοῦ βωμοῦ καὶ τοῦ νεὼ διὰ τὴν βίαν ὗὅπερ- 
φερόμενα τοῖς τὲ ἱερεῦσι xal τοῖς ἱερουργοῦσιν ἐνέτεισιτε, καὶ ττολλοὶ 
σηιεύσαντες ἀπὸ γῆς περάτων ττερὶ τὸν διώνυμον xal πᾶσιν av- 
ϑρώσοις χῶρον ἅγιον τιρὸ τῶν ϑυμάτων ἔπεσον αὐτοὶ χαὶ τὸν 
Ἕλλησι πᾶσι χαὶ βαρβάροις σεβάσμιον βωμὸν χατέσπεισαν ἰδίῳ 
φόνῳ. νεχροῖς δ᾽ ἐπιχωρίοις ἀλλόφυλοι xol ἱερεῦσι βέβηλοι συνε- 
φύροντο, xal πταντοδαττῶν αἷμα σπιτωμάτων ἐν τοῖς ϑείοις στερι- 
βέλοις ἐλιμνάζετο. τί τηλικοῦτον, ὦ τλημονεστάτη πόλις, τεέπτονϑας 

PAMLVRCLatHegesippus V 1 p. 274sq. ExcPeiresc. 

2cv0vom. Exc προσέβαλλεν] προσέβαλεν 1, ἔβαλλεν VR.— xal om. M 
χαϑύπερϑε RCExc πολεμούμενοσ LExc 8 5v — αὐτοῖς] subiectus autem 
illerum manibus erat Lat ἤν] qv P zv A δὲ LVRC αὐτοῖς] ExcHudson 
αὐτὸσ codd. χαὶ -- 10 δι᾿ ὧν breuiant Exc 4 διχόϑεν)] διωχϑὲν C παντα- 
χόϑεν 1, 5. εὐχόλως om. Lat ἑλεάζαρον ut saepius C 6 ταπεινώ- 
τεροσ C τοσούτω À τῷ! ἐν VRC τῷ ὑψηλῷ] celsior constitutus Lat 

7 ἰσχυρῶς] εὐμαρῶσ LVRC εὐχερῶς Destinon — 8 ó' 1, 9 zai (post αὐτῷ) 
damnat L. Dindorf 12 ue9^ — 15 ἐγίνοντο] cum suspicione quidem atque 
custodia indigenas perscrutando; hospites enim etiam qui eaorassent eorum cru- 
delitatem post exituri subsiciua seditionis opera consumebantur Lat 13 ὑπο- 

ψίασ LExc μὲν] μὴ Exc διερευνόμενοι R προδιερευνώμενοι Ὁ δὲ τοὺς 
ξένους] τοὺσ δὲ ξένουσ ἀδεέστερον LCExc 14 καίπερ] καὶ LCExc δυσω- 

πήσαντεσ, litt. τεσ suppl. in marg. A 16 βέλη om. L 17 τε] 9^ A, 
om. LExc ἐνέπιπτον Exc 18 περὶ — 19 ἅγιον] ad dionimum omnibus 
hominibus sanctissimum locum Lat περὶ ἐπὶ LExcLat διωνυμον]) δυώνυμον 
primum scripserat A περιώγυμον LExc 19 πρὸ — αὐτοὶ] ante ipsas hostias 
Lat 20 βωμὸν] om. A ναὸν et in marg. βωμὸν L κατέσπισαν ΒΒ 21 δὲ 
VRC βεβήλοισ L 22 παντοδαπὸν P 23 ὦ τλημονεστάτη] ἀτλημονέ- 
στάτη Exc 

10 

1ὅ 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. V 19—24 (I 3. 4) 491 

ὑπὸ Ῥωμαίων, οἵ σου τὰ ἐμφύλια μύση σιυρὶ χαϑαροῦντες εἰσῆλϑον᾽" 
ϑεοῦ μὲν γὰρ οὔτε ἧς ἔτι χῶρος οὔτε μένειν ἐδύνασο, τάφος οἷ- 
χϑίων γενομένη σωμάτων χαὶ τεολέμου τὸν ναὸν ἐμφυλίου ποιήσασα 
πολυάνδριον" δύναιο δ᾽ ἂν γενέσϑαι τιάλιν ἀμείνων, εἴγε στοτὲ τὸν 
πορϑήσαντα ϑεὸν ἐξιλάσῃ. ἀλλὰ χαϑεχτέον γὰρ xol τὰ :ττάϑη τῷ 
γόμῳ τῆς γραφῆς, ὡς ovx ὀλοφυρμῶν οἰχείων ὃ καιρός, ἀλλ᾽ ἀφη- 
γήσεως τεραγμάτων. δίειμι δὲ τὰ ἑξῆς ἔργα τῆς στάσεως. 

4. Tou τῶν ἐτιιβούλων τῆς πόλεως διηρημένων οἱ μὲν σιερὶ 
τὸν Ἐλεάζαρον τὰς ἱερὰς ἀπαρχὰς διαφυλάσσοντες χατὰ τοῦ Ἰωάν- 

vov τὴν μέϑην ἔφερον, οἱ δὲ σὺν τούτῳ διαρπάζοντες τοὺς δημότας 
ἠγείροντο χατὰ τοῦ Σίμωνος" ἣν δὲ χἀχείνῳ τροφὴ xarà τῶν ἂν- 
τιστασιαστῶν ἡ πόλις. ὅπότε μὲν οὖν ἀμφοτέρωθεν ἐ;ειιχειροῖτο, 
τοὺς συνόντας ὃ Ἰωάννης ἀντέστρεφε, καὶ τοὺς uiv ix τῆς πόλεως 
ἁγιόντας ἀπὸ τῶν στοῶν βάλλων, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χαταχοντί- 
ζοντας ἠμύνετο τοῖς ὀργάνοις" εἶ δ᾽ ἐλευϑερωϑείη ποτὲ τῶν χαϑύ- 
σέερϑεν ἐπιιχειμένων, διανέσπαυε δ᾽ αὐτοὺς σπτολλάχις μέϑη xol χά- 

ματος, ἀδεέστερον τοῖς τιερὶ τὸν Σίμωνα μετὰ τιλειόνων ἐτεεξέϑεεν. 
ael δ᾽ ἐφ᾽ ὅσον τρέψαιτο τῆς “τόλεως ὑτπιεπείμτιρη τὰς οἰχίας σίτου 
μεστὰς xal τεαντοδαττῶν ἐτειτηδείων" τὸ δ᾽ αὐτὸ τιάλεν ὑτεοχωροῦν- 
τος ἐπιὼν ὃ Σίμων ἔπραττεν, ὥσττερ ἐπίτηδες Ῥωμαίοις διαφϑεί- 
ροντὲς ἃ ἡ“ταρεσχευάσατο πρὸς πολιορχίαν T) πόλις, χαὶ τὰ νεῦρα 

PAMLVRCLatHegesippus V 1 p. 274sq. ExcPeiresc. 

1i.marg. 9'O μύσῃ] μίσει αὶ πυρὲ καϑαροῦντες] περιχαϑαιροῦντεσ 
PMVR περὶ χαϑαιροῦντεσ AO πυρὲ καϑαίροντεσ LExc purgaturi flammis Lat 

περιχαϑαροῦντες Hudson; cf. p. 339,13 2 sc] εἰσ Exc χῶροσ ἔτι tr. Exc 
οὔτε] οὐδὲ L — zóovaco O ἐδύνατο Exc ὃ xal — 4 πολυάνδριον] et quae fanum 
ciuili bello tumulum constitueras Lat ποιήσασα] Hudson πλήσασα codd. Exc 

πλήσασα εἰς Destinon 4 πολυάνδρειον PAL. δύναιο --- ὃ ἐξιλάσῃ] poteris autem 
denuo fieri patero (patere cod. Berol.) δὲ umquam uastatorem tui deum placaueris 

Lat ἀμείνων] ἄμεινον P ἀμείνων, o ex o corr. A ἂν ἀμεινοὸν V; corruptum 
putat Destinon — 5 πορϑήσαντα] πορϑήσαντά σε M. ἐξιλάσει Cardwell γὰρ 
χαϑεχτέον tr. PM 0 γραφῆς] PALExe συγγραφῆσ MVRC — 7i marg. γί C 
δὲ τὰ] μετὰ Β ἔξησ ALO τῇ C! 8 moàeoc] oraos|Oco C 98 τὰς ἱερὰς 
ἀπαρχὰς] τὰσ ἀπαρχὰσ τὰσ tego LExc 10 τοῦτο A δημώτασ CExc 
11 ἐγείροντο Exc 12 ἐπιχειροῖτο] ἐπεχείρουν LExc adpetebatur Lat ὃ 
om. C 14 ἀνιέντασ PA! — ovoov C δὲ VRO καταχοντικοντίζοντασ P 

15 δὲ MLVRO 10 δὲ VRC πολάχισ ἃ πολλάχι ἢ ̓  πμκμέϑη] μέϑη ve LVRC 
11 ἐξέϑεε Ὁ ἐπεξέϑει mauult L. Dindorf 18 δὲ VRO ὑὄ-κεμπίπρει PA ὑπε- 
πίμπρα M ὑπεμπίπρησι LExe ὑπεμπίμπρα VR ὑπεμπίπρα Ὁ σίτου τε O 
19 δὲ VR αὐτῶ C 20 ῥωμαῖοι € διαφϑείροντες) διαφέροντεσ Exc 

Ul , , , 

21 ἃ — πόλις] παρεσχείαζον (παρεσκευάζοντο Exc) πρὸσ πολιορκίαν τὴν 
, 

πολιν LExc 
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τῆς αὐτῶν ὑποχόπτοντες δυνάμεως. συνέβη γοῦν τὰ μὲν περὶ τὸ 

ἱερὸν πάντα συμφλεγῆναι καὶ μεταίχμιον ἐρημίας γενέσθαι σπταρα- 

τάξεως οἰκείας τὴν πόλιν, χαταχαῆναι δὲ πλὴν ὀλίγου πάντα 
τὸν σῖτον, ὃς ἂν αὐτοῖς οὐχ ἐπε ὀλίγα διήρκεσεν ἔτη πολιορχου- 
μέγοις. λιμῷ γοῦν ἑάλωσαν, ὅπερ ἥχιστα δυνατὸν ἦν, εἰ μὴ τοῦτον 

αὑτοῖς τιροπταρεσχεύασαν. 

5. Πανταχόϑεν δὲ τῆς πόλεως πολεμουμένης ὑπὸ τῶν ἐτπιι- 

βούλων καὶ συγκλύδων μέσος ὃ δῆμος ὥσπερ μέγα σῶμα διξσττα- 
ράσσετο. γηραιοὶ δὲ xol γυναῖχες oz. ἀμηχανίας τῶν εἴσω καχῶν 
ηὔχοντο Ῥωμαίοις xai τὸν ἔξωϑεν σττόλεμον ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ τῶν 
εἴσω χακῶν ἐχαραδόχουν. χατάτιληξις δὲ δεινὴ καὶ δέος ἣν τοῖς 
γνησίοις, χαὶ οὔτε βουλῆς καιρὸς εἰς μεταβολὴν οὔτε συμβάσεως 
iig οὔτε φυγὴ τοῖς ἐθέλουσιν" ἐφρουρεῖτο γὰρ πάντα, xol τὰ 
λοιττὰ στασιάζοντες οἱ ἀρχιλῃσταὶ τοὺς εἰρηνικὰ Ῥωμαίοις φρο- 
γοῦντας ἢ πρὸς αὐτομολίαν ὑτεότττους ὡς χοινοὺς πολεμίους ἀνήρουν 
χαὶ μόνον ὡμογόουν τὸ φονξύειν τοὺς σωτηρίας ἀξίους. xal τῶν 

μὲν μαχομένων ἀδιάλειτττος ἣν χραυγὴ μεϑ᾽ ἡμέραν τὲ καὶ νύχτωρ, 
δεινότεροι δὲ oí τῶν πενϑούντων ὑδυρμοὶ δέει. χαὶ ϑρήνων μὲν 
αἰτίας ἐπαλλήλους ai συμφοραὶ προσέφερον, τὰς δ᾽ οἰμωγὰς ἐνέ- 

χλειὲν ἢ κατάπτεληξις αὐτῶν, φιμούμενοι δὲ τά ye πάϑη τῷ φόβῳ 
μεμυχόσι τοῖς στεναγμοῖς ἐβασανίζοντο. χαὶ οὔτε ττρὸς τοὺς ζῶντας 
ἣν αἰδὼς ἔτι τοῖς προσήχουσιν οὔτε πιρόνοια τῶν ἀπολωλότων 

PAMLVRCLatHegesippus V 1 p. 276. ExcPeiresc. 

1 ξαυτῶν LExc ἀποχόπτοντεσ LExc uiv om. PAExc 2 zal 

μεταίχμιον — 3 τὴν πόλιν] et inter proprias acies solitudinem atque aream 

pugnae fieri ciuitatem Lat μεσταίχμιον ἃ μεσαίχμιον VRC ἐρημίᾳ 
Hudson γενέσθαι] γενέσϑαι καὶ MC — 3 οἰχείας] οἰχεῖον Hudson 4 ὃς &v] 

ὅσο» P óc ἂν C ἔτη om. Exc 5 λιμοῦ PA. ὅπερ] ὥσπερ PAL 
(fame) qua Lat ᾧπερ Destinon 6 αὐτοῖσ PA ἑἕαυτοῖσ MLVRO sibimet ipsi 
Lat 7 imarg.ó C 8 συνχλύδων PA συγχλυδῶν R συνηλύδων L. Dindorf 
μέγα σῶμα] μέσωμα m. 1 RLips διεσπαρέσσετο P 9 χαὲ om. Ὁ 
τῶν εἴσω κακῶν fort. ex u. 10 iterata εἴσω] ἴσων LExc intestinis Lat 
10 Ῥωμαίους Destinon τὸν om, Exc 11 εἴσω] οἰχείων LExc domesticis 
Lat 13 φυγῆσ LCExcLat 14 οἱ om. VRC ἀρχηλησταὶ P!AV! 
15 χυνοὺσ C et ut uid. V! 16 óuovoovr PAR ouovoovv L ὁμονόουν C 
τὸ] tov Exc 17 ἀδιαλείπτωσ Ὁ ἣν κραυγὴ] ἡ κραυγὴ ἦν LExc 
18 δ᾽ LExc δέει] PAMLat ἀεὶ LVRCExc; neutrum placet 19 δὲ VRC 
20 φιμούμενοι --- 21 ἐβασανίζοντο] atque obmutiscente dolore prae formidine 

tacito gemitu cruciabantur Lat φιμούμενο! φοβούμενοι Exc δὲ] δὴ 
LExc γεῖ τε LExc παϑη] πλήϑη LExc 2121 ἐβασάνιζον C — 22 ἔτη 
οὔτε C 
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ταφῆς. αἴτιον δὲ ἀμφοτέρων ἡ χαϑ' ἑαυτὸν ἀπόγνωσις ἑχάστου" 
“πταρεῖσαν γὰρ εἰς πιάντα τὰς τιροϑυμίας oi μὴ στασιάζοντες ὡς 
ἀπολούμενοι τιάντως ὅσον οὐδέπω. τιατοῦντες δὴ τοὺς νεχροὺς 

ἐγε ἀλλήλοις σεσωρευμένους οἵ στασιασταὶ συνετιλέχοντο χαὶ τὴν 
ἀτιόνοιαν ἀττὸ τῶν ἐν ποσὶ στιτωμάτων στιῶντες ἦσαν ἀγριώτεροι. 
σπιροσεξευρίσχοντες δ᾽ ἀεί τι xa9^ αὑτῶν ὀλέϑριον χαὶ τιᾶν τὸ δοχϑὲν 
ἀφειδῶς δρῶντες οὐδεμίαν οὔτ᾽ αἰχίας 000v οὔτε ὠμότητος τεαρέ- 
λεισίον. ἀμέλει ᾿Ιωάννης τὴν ἱερὰν ὕλην εἰς στολεμιστηρίων χατα- 
σχευὴν ὀργάνων ἀγιεχρήσατο" δόξαν γάρ score τῷ λαῷ xol τοῖς ἀρ- 
χιερεῦσιν ὑπιοστηρίξαντας τὸν ναὸν εἴχοσι ττήχεις τεροσυψῶσαι, 

κατάγει uiv az τοῦ “Ζιβάνου μεγίστοις ἀναλώμασι χαὶ πσόνοις 
τὴν χρήσιμον ὕλην ὃ βασιλεὺς -dyoímmac, ξύλα ϑέας ἄξια τῆν vc 
εὐϑύτητα xal τὸ μέγεϑος" μεσολαβήσαντος δὲ τοῦ πολέμου τὸ ἔργον 
3 , ^ 2 , - ^ - 

Ιωάννης veuv αὐτὰ πύργους χατεσχδύασεν ἐξαρχοῦν τὸ μῆχος 
εὑρὼν τιρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ χαϑύυήτερϑεν ἱεροῦ μαχομένους, tovt 

τὲ “ροσαγαγὼν χατόιιν τοῦ περιβόλου τῆς πιρὸς δύσιν ἐξέδρας 
ἄντιχρυς, ἧτιερ xol μόνῃ δυνατὸν ἦν τῶν ἄλλων μερῶν βαϑμοῖς 
πόρρωϑεν διειλημμένων. 

6. Καὶ ὃ μὲν τοῖς χκατασχευασϑεῖσιν ἐξ ἀσεβείας ὀργάνοις χρα- 
τήσειν ἤλπισε τῶν ἐχϑρῶν, ὃ δὲ ϑεὸς ἄχρηστον αὐτῷ τὸν πόνον 
ἀτιέδειξε ziv ἐτειστῆσαί τινα τῶν στύργων Ῥωμαίους ἐτταγαγών. 

PAMLVRC Lat ExcPeiresc. 
1 δ᾽ LCExe ἀμφοτέροισ CO ἕξαυτῶν PAC 2. παρῆσαν L παρείϑησαν 

MVROC remiserant Τὺ γὰρ s. P τὰς] τῆσ LExc μὴ om. MVRC ὡς om. 
LExe 3 πα-τοῦντεσ, eras. νΑ δὴ] δὲ C 4 ἀλλήλουσ P!LExc σεσορευ- 
uévovo ΒΔ 5 ἀπόπνοιαν aut ἀποπνοὴν Destinon ἀπὸ om. PA Destinon 

σπώντεσ, litt. c ex corr. A, oz i. ras. V 6 προσεξερίσχοντεσ P δ᾽ δὲ 
VRO, om. M ἑαυτῶν MLVExe 71  ἀφειδροῶσ V! οὐτεμίαν Exc οὔτε 
αἰχίασ LVRC οὔτ᾽ ὠμότητοσ LExc πάρέλει-πον M 8 v C — πολε- 
μηστηρίων M. i marg. ε΄ ὦ 9 ἀπεχρήσατο, y l. ras, A 10 ὑποστη- 
οίξασ C 11 τοῖσ μεγίστοισ LExc 12 τε om. PM 14 ὃ ἐωάννησ (ἰωάνησ 
C) AMLVRCExc πύργους — 11 &vtuxgvc] quod sufficere longitudinem rep- 

perit, turres aedificauit et aduersus eos constituit, qui desuper a templo pugna- 

rent, post muri ambitum contra eazedram occidentalem  adiotas Lat χατε- 

σχεύασεν ex κατεσχεύασαν corr. L κατεσχεύαζεν MVRO — 15 ἱεροῦ] τοῦ ἱεροῦ P 
ἵστησί τε] Ἱστησίν τε χαὶ LExc 10 τῆσ ex τῇ corr. A — 17 ἀντιχρυ-, eras. 
e V ἥπερ PAV μόνον M 18 διειλη! μμένων, prius με i. ras. A 
19 ἐξ ἀσεβείασ χατασχευασϑεῖσιν tr. LExc 20 τῶν ἐχϑρῶν ἤλπισεν tr. 
ΠΕχΧο ϑεὸσ δὲ tr. LExc αὐτῷ τὸν πόνον ἀπέδειξε] ἀπέχλεισεν αὐτῶ τὸν 
πόνον L αὐτῶ ἀπέδειξε τὸν πόνον Exc ἐπιστῆναι 1, 21 πρὶν — πύργων] prius- 
quam in his quemquam poneret Lat ἐπαγαγών] ἐπάγων LExc; finiunt Exc 
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c ^ ^ n 2 δὴ ^ * ; [4 - ὃ , Χ ς , 

ó γὰρ δὴ Τίτος ἐπειδὴ và μὲν συνήγαγε τῆς δυνάμεως πρὸς αὑτόν, 
S S13 XC , € 23 / 3 , - 

τοῖς δὲ émi Ἱεροσολύμων συναντᾶν ἐπέστειλεν, ἐξήλαυνε τῆς ΙΚαι- 
; 5 2 - - 

σαρείας. ἣν δὲ τρία μὲν τὰ πρότερον αὐτοῦ τῷ πατρὶ συνδῃώ- 
2 , , , H - 

σαντα τὴν Ἰουδαίαν τάγματα xol τὸ πάλαι σὺν Κεστίῳ πταῖσαν 
j * cr * v 2 "n 3 2) , c , , 

δωδέχατον, 0e xal ἄλλως ἐτίσημον δὲ ἀνδρείαν ὑπάρχον τότε 

χατὰ μνήμην ὧν ἔπαϑεν εἰς ἄμυναν ἤει προϑυμότερον. τούτων 

μὲν οὖν τὸ πέμτστον δι᾽ “Ἵμμαοῖς ἐκέλευσεν αὐτῷ συναντᾶν χαὶ 
διὰ “Ἱεριχοῦντος τὸ δέχατον ἀναβαίνειν, αὐτὸς δ᾽ ἀνέζευξε μετὰ 
τῶν λοιπῶν, τιρὸς οἷς αἵ ve τῶν βασιλέων συμμαχίαι στολὺ τελείους 

(2 2 γε , , ἌΝ 2 χαὶ συχνοὶ τῶν απὸ τῆς Συρίας ἐπίκουροι συνῆλϑον. ἀνεττληρώϑη 
Y - , cr 2 , / 

δὲ xai τῶν τεσσάρων ταγμάτων ὅσον Οὐεστιασιανὸς ἐτειλέξας Mov- 
T 4 ΡΞ, τ9) , 2 - 2 , ' , 

χιανῷ GvvézeuUey eig IvaAíav éx τῶν ἐπελθόντων μετὰ Τίτου. 
S , 2 cU 1UIOI532312 ; 
δισχίλιοι μὲν γὰρ αὑτῷ τῶν az ᾿Αλεξανδρείας στρατευμάτων ἐπί- 
᾿ 2 cA MS Um » 
λεχτοι, τρισχίλιοι δὲ συνείποντο τῶν az Evqoavov φυλάχων. φίλων 

ν V , , , 0t 3 ^7; , 

δὲ δοχιμώτατος εὐνοιᾶν ve xal σύνεσιν Τιβέριος ᾿Αλέξανδρος, τερό- 
2 ΡΞ , , - 

τερον μὲν αὐτοῖς τὴν “Ἵἴγυτετον διέπων, τότε δὲ τῶν στρατευμάτων 
o 

ἄρχων, χριϑεὶς ἄξιος ἐξ ὧν ἐϑεξι daro πρῶτος ἐγειρομένην ἄρτι 
τὴν ἡγεμονίαν χαὶ μετὰ σίστεως λαμτιρᾶς ἐξ ἀδήλου τῇ τύχῃ προσ- 
ἔϑετο, σύμβουλός γε μὴν ταῖς τοῦ πολέμου χρείαις ἡλιχίᾳ τὲ 

, 2 , 

χύρούχων xal xav ἐμιχεξιρίαν εἵπτετο. 
II. 1. Προϊόντι δὲ εἰς τὴν πτολεμίαν Τίτῳ τιροῆγον μὲν oi 

/ M - , 2 T c 

βασιλιχοὶ xal zv τὸ συμμαχιχόν, ἐφ᾽ oig δδοποιοὶ καὶ μετρηταὶ 
στρατοϊιέδων, ἔπειτα τὰ τῶν ἡγεμόνων σχευοφόρα χαὶ μετὰ τοὺς 

PAMLVRCLatHegesippus V 3 p. 282. ExcPeiresc. 

1i marg.s C τὰ] ταῦτα C αὐτὸν AMVOC ἑαυτὸν L Ὁ) Ὁ 
ἐπέστελλεν P ἐπιστείλασ 1, fort. recte 3 uiv om. M πρότερα ἃ 
αὑτοῦ VO συνδηώσοντα M 4 τὸ] τῶ C 5 zalom.L ἀνδρίαν V?C 
ὑπάρχων C 6 χατὰ τὴν μνήμην R 7 μὲν οὖν] μὲν 1, quidem Lat 
᾿Δμμαοῦντος Hudson 8 ἀναβαίνειν τὸ δέχατον tr. L δὲ PLVR 

9 πρὸς] προὶσ sic P τε om. PA πολὺ] πάλιν ἃ πᾶσαι MVRO πάλαι 1, 
et ut uid. Lat, in quo est plura quam dudum 10 ἐπήκουροι € ἀνεπλη- 
ρώϑη, s ex zx corr. A 11 μουχιανῶ συνέπεμψεν, litt. oc ex ὃν corr. O 
12 ἐταλείαν R 13 ἀπὸ LR 14 συνείποντο om. VR τῶν om. C 
ἀπὸ L φυλάχων om. Lat — 15 τιβέρειοσ L 16 αὐτοῖς] αὐτὸσ LR, om. 
Lat διέπων om. L τῶν — 11 ἄξιος] dignus qui exercitum regeret — iu- 

dicatus Lat 11 ἄρχων] om. M ἄρχειν Hudson fort. recte 18 ἐξ — προσ- 
&üero] incertae fortunae sociatus est Lat ἐξ ἀδήλου] £v ἀδήλῳ Niese ἀδήλου 
τῇ τύχῃ! ἀδήλου τύχυσ 5101, 19 σύμβουλοσ, litt. ov4 ex corr. A 20 προῦ- 
gov C 21 προσιόντι LVROC progredientem Lat δὲ] τε, προσῆγον LC 
22 μετριταὶ Β΄ 23 τὰ om. 1 τὰ — 441,1 αὐτὸς] rectorum sarcinae atque 
armati, post hos ipse titus Lat 
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τούτων ὅτελίτας αὐτὸς τούς τε ἄλλους ἐτπειλέχτους χαὶ τοὺς λογχο- 

φόρους ἔχων, χατότιιν δ᾽ αὐτῷ τοῦ τάγματος τὸ ἱχετιιχόν" οὗτοι δὲ 
πρὸ τῶν μηχανημάτων, xam ἐχείνοις μετ᾽ ἐπιιλέχτων χιλίαρχοι καὶ 
στιειρῶν ἔπαρχοι, μετὰ δὲ τούτους τιερὶ τὸν αἰετὸν αἱ σημαῖαι, 
xal ἔμτιροσϑεν οἱ σαλπιχταὶ τῶν σημαιῶν, ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ φά- 
λαγξ τὸ στῖφος εἰς ἕξ πλατύνασα. τὸ δ᾽ οἰχετιχὸν ἑκέστου ταγ- 
ματος ὀπίσω χαὶ τιρὸ τούτων τὰ σχευοφόρα, τελευταῖοι δὲ τεάντων 
οἱ μίσϑιοι καὶ τούτων φύλαχες οὐραγοί. σιροάγων δὲ τὴν δύναμιν 
ἐν χόύσμῳ, χαϑὰ Ῥωμαίοις σύνηϑες, ἐμβάλλει διὰ τῆς Σαμαρείτιδος 
εἰς Γόφνα χατειλημμένην τε σπτρότερον ὑττὸ τοῦ πιατρὸς καὶ τότε 
φρουρουμένην" ἔνϑα μίαν ἑσττέραν αὐλισάμενος ὑτεὸ τὴν ἕω πρόεισι, 
xci διανύσας ἡμέρας σταϑμὸν στρατοτιεδεύεται χατὰ τὸν ὑττὸ Ἰου- 
δαέων τεατρίως ᾿χανϑῶν αὐλῶνα χαλούμεγον τιρός τινι χώμῃ Γαβὰϑ 
Σαοὺλ λεγομένῃ, σημαίνει δὲ τοῖτο λόφον Σαούλου, διέχων ἀπὸ τῶν 
Ἱεροσολύμων ὅσον ἀττὸ τριάχοντα σταδίων. ἀναλαβὼν δ᾽ ἐντεῦϑεν 
ὅσον εἷς ἑξαχοσίους τῶν ἐπιλέχτων ἱππέων ἤει τήν τὲ σιόλιν σπίερι- 
σχειψψόμενος, ὅττως ὀχυρότητος ἔχοι, xol τὰ φρονήματα τῶν Iov- 
δαίων, εἰ πτρὸς τὴν ὄψιν αὐτοῦ ztQlv εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν ὑπιοδείσαντες 

ἐνδοῖεν" zémvoro γάρ, 0zteQ ἣν ἀληϑές, τοῖς στασιώδεσι χαὶ λῃστρι- 
χοῖς τὸν Ójuov ὑττοτιετιτηχότα ποϑεῖν μὲν εἰρήνην, ἀσϑενέστερον 
δὲ ὄντα τῆς ἐπαναστάσεως ἠρεμεῖν. 

2. Ἕως μὲν οὖν ὄρϑιον ἱτεττάζετο τὴν λεωφόρον χατατείνουσαν 

PAMLVRCLatHegesippus V 3 p. 282. Zonaras I p. 526. 
1 καὶ --- 2 ἱππικόν] et signiferos, quorum agmen equites sequebantur Lat 

τοὺς ante λογχοφόρους om. M — 2 χατώπιν C δ᾽ ve L, om. VR. αὐτῶ 
ex αὐτοῦ corr. M τὸ om. VR 3 xal ἐπ᾿ LVR 4 μετὰ] κατὰ P 
ἀετὸν MLR σημαῖαι, «i i. ras. A 5 σαλπιγκταὶ PMLVRC σημαίων 

e 
P et ex corr. R φάλαγξ! QUAE sic A 6 τὸ — 1 ὀπίσω] seruile autem 

uulgus a tergo cuiusque agminis Lat δὲ VRC ἑχάστου τάγματος ὀπίσω] 
τάγμα ἑκάστου ὀπίσω PAM ὀπίσω τάγματοσ ἑκάστου 1, 8 οἱ οὐραγοὶ 
MVRC προσάγων RC — 9 χόσμῳ] κόσμω τῖτοσ, 10 γοφνὰ P γνοφά Α 
γόφναν M γόφαν 1, γνοφα V γνόφα R τε] δὲ 1, 11 ἑσπέραν] LCLat 
ἡμέραν PAMVR πρόεισῇ PAML et ex corr. Ο προσήει 1, πρόσεισι VRC! 
inde proficiscitur Lat 12 σταϑμὸν ἡμέρασ tr. 1, τὸν] τῶν ΡΑΟ ὑπὸ] 
om. et i. marg. suppl. A, supplementi nunc superest ὁ et litt. zz pars posterior 

13 γαβὰϑ' σαοὺλ, o ex A corr. P yaga9& σαοὺλ M γαβαϑσαούλη LVRC 
14 λόφον] uallem Lat σαοὺλ P saul Lat διέχων] διέχοντα C τῶν om. P 
15 ἀπὸ] εἰσ LC σταδίουσ LO — i. marg. ζ΄ Ο δ᾽ δὲ 110}, 16 περισχεψό- 
LETOG, εῷ €X ow Corr. Α χατασχεψόμενος Zon 18 ὑπὸόδήσαντεσ Ὁ 19 πέ- 
πυστο] ex Voss. Hudson audierat Lat πέπιστο P. πέπειστο AMLVROC 20 ὑπε- 
πτηχότα ML oppressum Lat, ἀπο ὑποπεπτωκότα Hudson 22 ὄρϑριον Α΄ mane 
Lat ἱππάζετο, ti. ras. A χκατατείνουσα A! 
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z90g τὸ τεῖχος οὐδεὶς προυφαίνετο τῶν πυλῶν, ἐπεὶ δ᾽ ix τῆς 
δδοῦ τερὸς τὸν Ἰδήφινον τεύργον ἀποχλίνας τιλάγιον ἡγε τὸ τῶν ἱχττέων 
στῖφος. τεροττηδήσαντες ἐξαίφνης ἄττειροι xarà τοὺς Γυναιχείους 
χαλουμένους πύργους διὰ τῆς ἀντιχρὺ τῶν Ἑλένης μνημείων τεύλης 
διεχτταίουσι τῆς ἵσσπου, xal τοὺς μὲν ἔτι χατὰ τὴν 000v ϑέοντας 

ἀντιμέτωστοι στάντες ἐχώλυσαν συνάψαι τοῖς ἐχχλίνασι, τὸν δὲ Τί- 
rov ἀποτέμνονται σὺν ὀλίγοις. τῷ δὲ πρόσω μὲν ἣν χωρεῖν ἀδύ- 
γατον" ἐχτετάφρευτο γὰρ azt0 τοῦ τείχους ττερὶ τὰς χηττείας ἅπαντα 
τοίχοις τὲ ἐτειχαρσίοις καὶ πολλοῖς ἕρχεσι διειλημμένα" τὴν δὲ τιρὸς 
τοὺς σφετέρους ἀναδρομὴν τιλήϑει viv ἐν μέσῳ πολεμίων ἀμήχανον 
ἑώρα καὶ τραττέντας τοὺς ἀνὰ τὴν λεωφόρον, ὧν οἱ πολλοὶ μηδὲ 
γινώσχοντες τὸν τοῦ βασιλέως χίνδυνον, ἀλλ᾽ οἰόμενοι συναναστρα- 

φῆναι κἀχεῖνον ἀνέφευγον. ὃ δὲ κατιδὼν ὡς ἐν μόνῃ τῇ xa9^ αὑτὸν 
ἀλχῇ κεῖται τὸ σώζεσθαι τόν τὲ ἵσυπον ἐτειστρέφει καὶ τοῖς περὶ 
αὐτὸν ἐμβοήσας ἕπεσϑαι μέσοις ἐμτιηδᾷ τοῖς ττολεμίοις διεχτεαῖσαι 
χερὸς τοὺς σφετέρους βιαζόμενος. ἔνϑα δὴ μάλιστα τταρέστη 
γοεῖν, ὅτι χαὶ πτολέμων δοτεαὶ xal βασιλέων χίνδυνοι μέλονται ϑεῷ" 

τοσούτων γὰρ ἐπὶ τὸν Τίτον ἀφιεμένων βελῶν μήτε χράγνος ἔχοντα 
μήτε ϑώραχα, προῆλϑε γὰρ ὡς ἔφην οὐ πολεμιστὴς ἀλλὰ κατά- 
σχοπος, οὐδὲν ἥψατο τοῦ σώματος, χενὰ δ᾽ ὥσπερ ἐπίτηδες ἀστο- 
χούντων “ταρερροιζεῖτο στάντα. ὃ δὲ ξίφει τοὺς χατὰ πλευρὸν ad 

PAMLVRCLatHegesippus V 3 p. 282. Zonaras I p. 526. 

1 προεφαίνετο 1 πυλῶν] πύργων MVRC ὁὃὲ PVRC 2 Ψήφινον) 
saxeam Lat 3 γυναικίουσ C 4 ἀντιχρυσ L ἐλένησ PALVR 5 covc] 

* 

roig P 6 ἀντιμέτωποι ex ἀντιμετώποισ COTT. À. ἐχλίνασι Α ἐγκλίνασι 
Bekker τίτον, | ex 0 corr. P ΞΕ 8 ἐχτετραφρευτο sic 1, ἐτε- 
τάφρευτο L. Dindorf ἐχτετάφρευτο — 9 διειλημμένα] a muro enim. cuncta 
fossis patebant et transuersa erant hostibus multisque maceriüis impedita Lat 
τἀπὸ Destinon κηπίασ PA - χηπείασ, eras. 51, 9 τοίχοις] κήποισ MLVRO 
ἔρχεσι AMVR τὴν — 13 ἀνέφευγον] ad suos autem in aggere constitutos 
recursus intercedente hostili manu desperabatur, quorum plerique imperatoris 
periculum nesciebant, sed eaistimantes eum secum reuerli etiam ipsi fugiebant 

Lat 10 ἀναδρομὶν, Lex εἴ corr. ἃ 11 za) — λεωφόρον] PAML οἱ δὲ ἀνὰ 
τὴν λεωφόρον VRC μηδὲϊ μήτε ΡᾺ 12 συναναστραφῆναι, c ante q i. ras. 
ἤναι 1. ras. 5 litt. L 13 χάκεῖνον] xaxtivovo P κακεῖ eti. marg. suppletum 

vow À χκαχείνοισ LVR ξαυτὸν AML αὑτῶν R 14 τε om. PAM 

τοῖς] τοὺσ PAM 15 πολεμίοισ ex πολεμοισ corr. A διεχπέσαι ΕΟ et 

ex corr. P διέχπηδῆσαι A 16 παρέστη] παρέστι L πάρεστί μοι PA παρέστη 
μοι MVRO (intellegi) potuit Lat 17 νοεῖν om. VR μέλλονται LR? τῷ 
ϑεῶ LC μέλει vto ϑεῶ i. marg. m. 2 ἢ [18 τέ: τον 19 μήτεϊ μὴ δὲ L 
20 δὲ VR ἀστοχοῦντα PAM — 21 παρεροιζεῖτο PAV παρερροίζητο 1, ὃ δὲ] 
τῶ δὲ AMLVRC et ut uid. LatZon πλευρὰν C 
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2^5 ^^ ^ - "i , 3 , ἡ 

διαστέλλων xal ττολλοὺς τῶν ἀντιτυροσώτιων ἀνατρέτεων ἤλαυνεν 
ὑτύὲρ τοὺς ἐρειττομένους τὸν ἵσχσπτον. τῶν δὲ χραυγή ve ἣν πρὸς τὸ 

, - rog; "ἢ ς - 2 3 , ' 

τεαράστημα τοῦ Kaíoagog xal τιαραχέλευσις ὅρμᾶν ἐγ αὐτόν, φυγὴ 
Υ , b , - 

δὲ xai χωρισμὸς ἄϑρους χαϑ' οὖς ἐπελαύνων γένοιτο. συνΐτιτον 
δὲ οἱ τοῦ χινδύνου μετέχοντες χατὰ νῶτα xal χατὰ τυλευρὰν νυσσό- 
μενοι" μία γὰρ ἑλπὶς ἣν σωτηρίας ἕχάστῳ τὸ συγνεξανύτειν τῷ 

5 ^ "n ^ “ wp τς E ^ 

Τίτῳ xoi μὴ φϑάσαντα χυχλωϑῆναι. δύο γοῦν τῶν ἀπωτέρω 
τὸν μὲν σὺν τῷ ἵσίπῳ τιερισχόντες χατηχόντισαν, ϑάτερον δὲ χκατα- 

Y Y , ^ 2 , Y - ^ 

σπηδήσαντα διαφϑείραντες τὸν ἵχεττον ἀττήγαγον, μετὰ δὲ τῶν λοι- 
- " L Y ^5 EY 204 ἃ ν 

στῶν Τίτος inl τὸ στρατόπεδον διασώζεται. τοῖς μὲν οὖν Ιουδαίοις 
^ ^ , , , ' Υ , 

γιλεονεχτήσασι χατὰ τὴν στιρώτην &míOcouv ἐττήγειρε τὰς διανοίας 
, 2 ?1 ^^ c , 
&OxeztOG tÀmíc, xol πολὺ ϑάρσος αὑτοῖς elg τὸ μέλλον ἡ πρόσ- 
xaLoog δοτεὴ τερουξέγνει. 

- b c b - , ξ PAS ^ M 2 ^ -“ 2 

9. Καῖσαρ Ó ὡς αὐτῷ συνέμιξε διὰ νυχτὸς τὸ αττὸ τῆς ἤμ- 
- , 4) € , - * ^ M ὴ , 

μαοῦς τάγμα, μεϑ' ἡμέραν ἔχεῖϑεν ἄρας ἐπὶ τὸν Z«omóv χαλού- 
, Ὁ f^ , , - - 

μενον πρόεισιν, ἔνϑεν ἢ ve πόλις ἤδη χατεφαίνετο xal τὸ τοῦ ναοῦ 
, 2 ΄ Q^ T 5 NT ἘΞ: πη ἡ" 

μέγεϑος ἐχλάμπον, χαϑὰ τῷ βορείῳ κλίματι τῆς πόλεως χϑαμαλὸς 
, c -" , c ) , - y , 

συναάτύτων ὃ χῶρος ἐτύμως Nxomóc ὠνόμασται. τῆς δὲ πόλεως 
- € ^ , 2l ,^ , , - C, 

σταδίους émvà διέχων ἐχέλευσε περιβαλέσϑαι στρατόπεδον τοῖς δύο 
, c - Y , , 2 , τάγμασιν ὅὁμοῦ, τὸ δὲ ττέμτετον τούτων ὀτείσω τρισὶ σταδίοις" χόττῳ 
' - Y , , Υ̓́ 3 1; zj 

γὰρ τῆς διὰ νυχτὸς πορείας vevovuévovg ἑδόχει σχέπης ἀξίους εἶναι, 

PAMLVRCLatHegesippus V 4 p. 283. Zonaras I p. 526. 
1 ἀντιπρόσωπον VRC 2 ὑπὲρ] ἐπὶ P πρὸ L ἐριπομένουσ LV!R 

τῶν] τὸν € ὃ παρακχέλευσισ, ἐλευσισ 1. ras. A 4 δὲ] τε 1. καὶ διαχω- 

ρισμὸσ LVRC — &99ovo VR. συνήπτοντο LVRO ὅ δ᾽ Ο zai om. C 
πλευρὰ VROC et ex corr. A τὰ πλευρὰ Μ 6 c0 — Tl χυχλωϑηναι uiam cum tito 
patefacere prius quam circumuentus opprimeretur Lat τὸ] τῶ PC συνεξα- 

γνύτειν] συνεξανοίγειν PAMVRC τ χαὶ om. CLat fort. recte φϑάσαντα) 

φϑάντα 1, φϑάσαι M. φϑάσαντι C ἀποτέρων PA ἀποτέρω M ἀπωτέρων V 
ἀποτέρω - E ἀτονωτέρων LLat 8 περισχῶντεσ C χατηχκόντησαν Ὁ 
ϑάττερον P καταπηδήσαντα διαφϑείραντεσ, litt. α ó ex corr. L 10 τοῖς] 
xal τοῖσ O μὲν οὖν] uiv L quidem Lat 12 5 om. PAMVRC πρόσχαιρος 

δοπὴ] προσροπη P πρὸσ ῥδοπῆ ἃ πρόξενοσ ὁπὴ σ 14 δὲ VR ὡς αὐτῷ] 
ὡσαύτωσ V oc αὐτῶσ R διὰ νυχτὸσ συνέμιξεν tr. L i. marg. η € 
emmaus (abl) Lat Auuaovvroc Hudson — 15 μεϑ᾽ zeli μεϑ᾽ LVR 16 πρό- 
ξισιν] Bekker πρόσεισιν codd. Lat ἔνϑεν, s ante v ex corr. M τὸ om.L 
17 ἐχλάμπων P ἔχλαμπρον ΕΟ clara Lat amplissima Heg χϑαμαλὸσ, 00 ex 
corr. M 18 ὃ om. L  éco(uoc PAMVR 19 διέχον O διέχων ἑπτὰ tr. L 
περιβαλέσϑα!] PAMZon περιβάλλεσϑαι LVRO 20 ὁμοῦ om. PA τῷ δὲ 
πέμπτῳ Lat Hudson ὀπίσω τούτων tr. LVRC 21 τετρυμένους] Niese 

τετριμμένουσ (τετρι- μμένουσ BR) codd. attritos Lat fessos Heg σχέπτησ kh 
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, , TJ , - 

ὡς ἂν ἀδεέστερον τειχίσαιντο. χαταρχομένων Ó ἄρτι τῆς δομήσεως 
, , € - - - 

xal τὸ δέχατον τάγμα διὰ Ἱεριχοῦντος ἤδη παρῆν, ἔνϑα χαϑῆστό 
- c c 2 » 

τις διελιτικὴ μοῖρα φρουροῦσα τὴν ἐμβολὴν ὑπὸ Οὐυεσπασιανοῦ 
, ΄ TJ 7 rs νι b] - 

προχατειλημμένην. τιροσετέταχτο δ᾽ αὐτοῖς ἕξ ἀπέχοντας τῶν Te- 
ὴ7 , 3 - 

ροσολύμων σταδίους στρατοτεεδεύσασϑαι χατὰ τὸ Ἐλαιῶν χαλού- 
- ΄ Ψ 3 , 

μενον ρος, ὃ τῇ πόλει πρὸς ἀνατολὴν αντίχειται μέσῃ φάραγγι 
, ^ , 5 , 

βαϑείᾳ διειργόμενον, ἢ Κιεδρὼν ὠνόμασται. 
» 2 3 ^ M » , b ^ , , 

4. Τῶν Ó ἀνὰ τὸ «ovv συρρηγνυμένων αδιαλείσστως τότε 
- 3 , ^ 3 QE; , » c 2) ΄ 2 , 

σιρῶτον ἀνέπαυσεν τὴν ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἔριν ὃ ἔξωϑεν πόλεμος ἐξαίφνης 
' 2 s ' DO ΧΟ. ^c c * ' € / 

χτολὺς ξδηιελϑών" χαὶ uev ἔχτύλήξεως oi στασιασταὶ τοὺς Ῥωμαίους 
3 - Y , - d , , 

ἀφορῶντες στρατοτιεδευομένους τριχῆ χαχῆς ὁμονοίας κατήρχοντο 
᾿ , 2 , 2.) 5 , , Ὁ. L / 3. τῶν x«i λόγον ἀλλήλοις ἐδίδοσαν, ví uévoiev ἢ ví παϑόντες ἀγνέχοιντο 
/ - 2 A 2 - , ’ » 

τρία ταῖς ἀνατινοαῖς αὐτῶν ἐπιφρασσόμενα τείχη, xal τοῦ ττολέμου 
Ju , 2 nz c , c 9. τ M € Y 

uev ἀδείας αγντιττολίζοντος éavtóv, οἱ δ᾽ ὥσπερ ϑεαταὶ καλῶν xal 

συμφόρων ἔργων χαϑέζοιντο τειχήρεις τὼ χεῖρε καὶ τὰς “ταγνοτελίας 
, 3 C - , E c € , € 

σπιαρέντες; ,,χαϑ' αὑτῶν ἄρα γενναῖοι μόνον ἡμεῖς, ἐξεβόησαν, Po- 
Lu y - , , , 3 

μαῖοι δὲ ἐκ τῆς ἡμετέρας στάσεως χερδήσουσιν ἀναιμωτὶ τὴν πόλιν.“ 
, 2 ?t- 3 , , € 

τούτοις ἀϑροίζοντες ἀλλήλους τταρεχρότουν, xal τὰς τταγνοτύλίας ἀρ- 
σπάσαντες αἰφνιδίως ἐττεχϑέουσι τῷ δεχάτῳ τάγματι xol διὰ τῆς 

, 37 t - LÍ , 

φάραγγος cSavreg μετὰ χραυγῆς ξξαισίου τειχιζομένοις scooozcízc- 
τουσι τοῖς πολεμίοις. οἱ δὲ πιρρὸς τὸ ἔργον διῃρημένοι xol διὰ 

- -» c ^ 

τοῦτο τὰ πολλὰ τεϑειχότες τῶν OztÀOY, οἴτε γὰρ ϑαρρήσειν τοὺς 
3 , c , , 

Ιουδαίους τερὸς ἐχδρομὴν ὑτιελάμβανον xai προϑυμουμένων τέξρι- 

PAMLVRCLatHegesippus V 4 p. 284. ZonarasI p.526. Suidas s. χαϑεῖτο 

ἄδεια. πολεμίζειν. ἀϑροοίζει. παρεχρότουν. τεϑεικότες. 
1 δὲ VR δωμήσεωσ AL 2 ἔνϑα — 8 ἐμβολὴν habet Suidas s. χαϑεῖτο 

χαϑῆτό L χαϑεῖτο Suid 4 χατειλημμένην 1, προστέταχτο ΜΥ͂Ὰ δὲ VR 
ἀπέχοντεσ PA! ἀπέχοντα L σταδίουσ τῶν ἱεροσολύμων tr. L 1 βαϑεῖα 
PM ηὴΡή ΑΝ κεδρών ΒΑΘ Si marg. 9. Ὁ. — óVR θποῶξ 
roc ut uid. L 10 πολλσ C οἱ — 14 ξαυτόν habet Suidas 5. ἄδεια initium 
breuians τοὺς i. marg. suppl. R 11 δρῶντες Suid 12 5 om. Suid 
παϑόντες] nemov90veóo M 138 ἀποφρασσόμενα P! ἀναφρασσόμενα LSuid 
χαὶ — 14 ἑαυτόν habet Suidas s. πολεμίζειν x«l om. M πολεμίου M 
14 μετὰ 1, ἀντιπολίζοντος] ἀντιπολεμίζοντοσ L Suidas utroque loco δὲ 
VRC 15 συμφορῶν VO καϑίζοιντο L 16 ἐξεβόησαν, go ex ov uid. 
corr. P ἐξεβόησέν τισ LLat fort. recte 1715' € χερδήσωσιν PAVR 
ἀναιμοτὲὶ A [8 τούτοις — z«gexootovy habet Suidas τούτους Suid — &99ot- 

Covteo VC ἀλλήλους] alios et alios Lat ἁρπάσαντες] σπάσαντεσ VO 

19 αἰφνιδίως om. P τῷ] τῶ δὲ vo C 20 φάρυγγοσ Μ ἀΐξαντεσ 
ΡΑΜΥΒῸΟ δείξαντεσ 1, 21 πολεμίοις] δωμαίοισ LLat οἱ — 22 ὅπλων 

extant apud Suidam s. τεϑεικότες χκαὶ διὰ τοῦτο om. Suid τεϑηχότεσ L 
ϑαρρήσειν] 1, ϑαρσεῖν PAMVRC ausuros esse Lat 
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, € ^ € ' - , 5 , € 2 € , * 

07:009 10609 «L τὰς óguag τῇ στάσει, συνεταράχϑησαν ἀδοχήτως, xoi 
- ) , ) , ) , 4^5 ^ ) ' 

τῶν ἔργων ἀφέμενοι τινὲς μὲν ἀνεχώρουν εὐϑέως, ττολλοὶ Ó ἐπὶ 
c, ^ , n - ' ' ' D 

τὰ 0ztÀa ϑέοντες τιρὶν ἐπιστραφῆναι τιρὸς τοὺς ἐχϑροὺς ἐφϑάνοντο 
, , - 2 . , ' pj 2). ᾿ - 

χεαιόμενοι. ττροσεγίνοντο δὲ τοῖς Ἰουδαίοις ἀεὶ τυλείους ἐττὶ τῷ 
- , , -" , ^^ , 

χρατεῖν τοὺς σύρωτους τεϑαρρηχοτες, χαὶ τῶν ὄντων ττολλατιλασίους 
JU , ^ - ? L Non ὦ , - , , ἐδόχουν σφίσι ve xal τοῖς τιολεμίοις δεξιῷ χρώμενοι τῇ τύχη. μα- 

' ^C , ^ M , * 

λιστα δὲ τοὺς ἐν ἔϑει συντάξεως ὄντας xol μετὰ χόσμου xal τιαρ- 
΄ ^ y . ) 7 , RS Ns 1 

αγγελμάτων πολεμεῖν εἰδότας avaSía φϑάσασα ϑορυβεῖ. διὸ xai 
, , € - - - 5 ^ , 

τότε zQoÀnqOévvec oi Ῥωμαῖοι ταῖς ἐμβολαῖς εἶχον. χαὶ ὁπότε 
- ^ , - y , ^ 2 

μὲν ἐπτιιστραφεῖεν οἱ καταλαμβανόμενοι, τοῦ τὲ δρόμου τοὺς lov- 
- WIN M ς ' € ^ L 

δαίους éreiyov xal διὰ τὴν ὁρμὴν ἧττον φυλαττομένους ἐτίτρωσχον, 
E S ἢ x 5 ς e ΕΣ ; i 

«el δὲ σπτληϑυούσης τῆς ἐχδρομῆς μάλλον vagavróusvou τελευταῖον 
3 - "E , J E , 2 Y - 

&7t0 τοῦ στρατοττέδου τρέπονται. χαὶ δοχεῖ τότε ἂν χινδυνεῦσαι 
^ , - 3) ' , » ωλ 2 - , y ^ ' q ' 

τὸ τάγμα πᾶν, εἰ μὴ Τίτος αγγελϑὲν αὐτῷ τάχος ἐπεβοήϑησε, xai 
3 P Y , 3 , , 

“πολλὰ ovet0(cag εἰς avavóoíav émiovoépeu uiv τοὺς φεύγοντας, 
DEUS Y zs 2 , 2 G (4 

αὐτὸς δὲ σιλαγίοις τοῖς Ιουδαίοις τιροσττεσὼν μεϑ' ὧν ἧχεν ἐττι- 
, ^ 2 A Y ^ , , ^ 

λέχτων συχνοὺς μὲν ἀναιρεῖ, τιτρώσχει δὲ σιλείους, τρέπεται δὲ 
-- ^ - T - , 

σιάντας xal συνωϑεῖ χατὰ τῆς φάραγγος. οἱ Ó ἐν τῷ κατάντει 
[o , € , , , ΄ 

σεολλὰ καχωϑέντες ὡς διεξέτεεσον, ἀντίχρυς ἐτειστρέφονται χαὶ μέσην 
t Χ LIA VI - C , , , Ἁ A , 

ἔχοντες τὴν χαράδραν τοῖς Ῥωμαίοις διεμάχοντο. μέχρι μὲν δὴ μέσης 
€ , , 2 3255 ) 2 ' , 2 21 

ἡμέρας οὕτως ἑἕπολέμουν, ολίγον δ᾽ ἀπτὸ μεσημβρίας ἐχχλίνοντος 
» , M 3 c - , ^ ^ ») ^ - 

ἤδη, Τίτος τοὺς uc9' αὑτοῦ χεροσβοηϑήσαντας xai τοὺς ατὺ TOY 
"2 - , 2 , ^ ' , ' 

στιξιρῶν τοῖς ἐχτρέχουσιν ἀντιπταρατάξας τὸ λοιττὸν τάγμα πρὸς 
' 2 , 2 , 

τὸν τειχισμὸν ἀνέπεμπεν elg τὴν ἀχρώρειαν. 

PAMLVRCLatHegesippus V 4 p. 284. Zonaras I p. 526. 

1 συνεταράχϑησαν, y i. ras. ex q corr. uid. A 2 ἀφέμενοι] ἐφιέμε- 
vo. L uiv] uiv oov L δὲ LVR 3 ἐφϑάνοντο] LCLat ἐφονεύοντο 
PAMVR 6 τε, v ex corr. M τῇ τύχῃ χρώμενοι tr. C χρώμενοι 
om. VR 8 εἰδότας] εἰωϑότας Naber 9 x«l ὅπότε uiv] si quando tamen 

Lat, unde ὁπότε μέντοι Destinon 10 ot spurium putat Destinon 12 τῆς 

om. ἃ ταρασσόμενοι P τελευταῖον om. VR 13 δοκεῖ] ἐδόκει 
LLat ἂν om. LVRC 14 ἀγγελϑὲν] ἀπαγγελϑέντοσ 1, ἀγγελϑέντοσ 
VRC τάχος] διὰ τάχουσ LVRO 15 ἀνανδρείαν PAV!R ἐπὶ- 
στρέφη € μὲν i marg. suppl. R 16 μεϑ᾽ — ἐπιλέχτων] quos circa se 
habebat electos Lat qxtv] ἦγεν M ἦν L 17 συγχνοὺσ V 18 δὲ 
γ 80 χατάντι PRC! χατάντη A 20 μέσης ἡμέρας] μεσημβρίασ 1, 
21 ὀλίγον] ἡλίγον ex ὀλίγου corr. A δὲ VRC 22 μετ᾽ αὐτοῦ M μεϑ᾽ 
ξαυτοῦ VRO τοὺς — ὀ προσβοηϑήσαντας] his qui secum erant in subsidio 
collocatis Lat τοὺς] τοῖσ LC aliis Lat ἐχτρέχουσι ῬΑ 23 πρὸς] εἰσ 1, 
24 ἀπέπεμπεν αὶ ἀχρόρειαν C 
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446 DE BELLO IUD. J'y $5—92 ( 5) 

5. Ἰουδαίοις δὲ τοῦτ᾽ ἐδόκει φυγή, xol τοῦ σχοποῦ xaracsí- 
σαντος ϑοιμάτιον, ὃς αὐτοῖς ἐπ τοῦ τείχους χαϑῆστο, τιροττη δῶσι 

γυλῆϑος ἀχραιφνέστερον μετὰ τοσαύτης ὁρμῆς, ὡς τὸν δρόμον αὐτῶν 
τοῖς ἀγριωτάτοις εἰκάζειν ϑηρίοις. ἀμέλει τῶν ἀντιτταραταχϑέντων 
οὐδεὶς ἔμεινεν τὴν συμβολήν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐξ ὀργάνου τιαιόμενοι 
διέρρηξαν τὴν τάξιν xal πρὸς τὸ ὄρος τραπέντες ἀνέφευγον. λείπεται 
δ᾽ ἐν μέσῳ τῷ τιροσάντει, Τίτος μετ᾽ ὀλίγων, xol πολλὰ τῶν φίλων 
γπαραιγούντων, ὅσοι δι᾿ αἰδῶ τὴν πρὸς τὸν ἡγεμόνα τοῦ χινδύνου 
χαταφρονήσαντες ἔστησαν, εἶξαι ϑανατῶσιν Ἰουδαίοις χαὶ μὴ προ- 
χινδυγνεύειν τούτων, ovc ἐχρῆν τιρὸ αὐτοῦ μένειν, λαμβάνειν δὲ ἔννοιαν 
τῆς χαϑ'᾽ αὑτὸν τύχης xci μὴ στρατιώτου τάξιν ἀττοτιληροῦν ὄντα 
xci τοῦ πολέμου xal τῆς οἰχουμένης δεσπτότην, μηδ᾽ ὀξεῖαν οὕτως 
ὑφίστασϑαι ῥοττὴν ἐν ᾧ σαλεύει τὰ πάντα, τούτων οὐδ᾽ ἀχούειν 
ἔδοξε, τοῖς δὲ χαϑ᾽ αὑτὸν ἀνατρέχουσιν ἀνϑίσταται xol xarà στόμα 
παίων βιαζομένους &vroeu κατά τὲ τοῦ τιρανοῦς ἀϑρόοις duztíziv ov 
ἀνεώϑει τὸ τιλῆϑος. οἱ δὲ πρός ve τὸ παράστημα xci τὴν ἰσχὺν 
κατατυιλαγέντες οὐδ᾽ οὕτως μὲν ἀνέφευγον εἰς τὴν zóAw, καϑ᾽ ἕτερον 
δ᾽ ἐχχλίνοντες az αὐτοῦ τοῖς ἀνωτέρω φεύγουσι ττροσέχειντο. καὶ 
τούτοις δὲ χατὰ πλευρὰν προσβάλλων τὰς δρμὰς ὑπετέμνετο. xav 
τούτῳ xal τοῖς ἄνω τειχίζουσι τὸ στρατότεεδον, ὡς ἐϑεάσαντο τοὺς 

χάτω φεύγοντας, πάλιν éuzt(zivet ταραχὴ xal δέος, καὶ διασχίδναται 

PAMLVRCLatHegesippus V 4 p. 284. 
11: marg. c. € τοῦτο LVR 2 ϑοιμάτιον] ϑυμάτιον Ῥ τὸ tuc- 

τιον 1, 3 ἀχραιφνέστατον L frequentissima Lat 4 ἀγριοτάτοισ P 
παραταχϑέντων VRO 5 συμβολήν] ἐμβολὴν LC συμβουλὴν R impetum 
Lat παιόμενοι om. C 6 ἔρρηξαν P ἔρηξαν A "7 δὲ VR tQ] τῶν 
PA!M προσάντη PA προσᾶντι V!RC! 8 παραινούντων τῶν φίλων 
tr L — v5] τῇ PA!'RC τῆ V 9 ϑανατώσειν C 10 οὗς — μένειν] quos 
ante ipsum saluos esse non oporteret Lat πρὸ αὐτοῦ] πρὸσ ξαυτοὺσ 1, 
λαμβάνειν --- 18 δοπὴν] sed potius fortunam suam reputarect , quod non militis 
officio fungeretur uerum et belli et orbis dominus esset, ne in fugam uerti 
uideretur Lat λαμβάνει R λαμβάνειν δὲ, litt. εἰν δὲ i. ras. 3 litt. V 
4 LO 11 τάξι: O ἀποπληροῦν ὄντα] ἀπὸπληροῦντα τὸν L ἀποπληροῦντα 
VRC 12 μηδ᾽ ὀξεῖαν] μὴ δόξειεν LLat μηδ᾽ μὴδὲ VR, om. € ὀξείαν, εἰ 

ex é corr. ἃ ῥοπὴν] τροπὴν VROLat 13 τούτων] τούτων δ᾽ LLat 
οὐδ] οὐκ M οὐδὲ VR οὐδὲν C 14 zat! αὐτὸν AMVRC 15 «990016, t 
ex corr. P κατὰ — ἐμπίπτων] et in galeam repente incumbens Lat, quem 
χράνους et ἀϑρόως habuisse putat Destinon 16 icyvv] δρμὴν Dindorf 
17 οὐδὲ VR οὕτω VRC ἕτερον] δχάτερον LVRCLat 18 δὲ ΥΒ 

προσέχειτο P 19 πλευρὰ L; cf. p. 443,5 προσβαλὼν € 20 χαὶ] χἂν 
VC xev ἢ ̓  Εὠτ. ἐϑεάσαντο, v S. L 21 χάτω φεύγοντας] καταφεύγοντασ € 
qsvyovtao,litt. φεύγον ἱ. τὰ8. Δ πάλιν om. Lat διασκχίδναται, Ci. ras. corr. M 
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πᾶν τὸ τάγμα, δοχούντων ἀνυτιόστατον uiv εἶναι τὴν τῶν Ἰουδαίων 
NC e dtes ie toe "PM 
ἐχδρομήν, τετράφϑαι δ᾽ αὐτὸν Τίτον" ov γὰρ «v ποτε τοὺς ἄλλους 
φεύγειν ἐχείνου μένοντος. xol χαϑάτιερ ττανιχῷ δείματι χυχλωϑέντες 
ἄλλος ἀλλαχὴ διεφέροντο, μέχρι τινὲς κατιδόντες ἐν μέσῳ τοῦ στολέ- 
μου τὸν ἡγεμόνα στρεφόμενον χαὶ μέγα δείσαντες ἀμφ᾽ αὐτῷ δια- 
βοῶσι τὸν κίνδυνον ὅλῳ τῷ τάγματι. τοὺς δ᾽ αἰδὼς ἐπέστρεφε, 
xci πιλεῖόν τι φυγῆς κακίζοντες ἀλλήλους émi τῷ καταλιπεῖν Καί- 
σαρα πάσῃ βίᾳ xavà τῶν Ἰουδαίων ἐχρῶντο xal χλίναντες ἅτταξ 
ἀπὸ τοῦ χατάντους συνώϑουν αὐτοὺς εἰς τὸ xoilov. οἱ δ᾽ ὑπὸ 

γόδα χωροῦντες ἐμάχοντο, xat τιλεονεχτοῦντες οἱ Ῥωμαῖοι τῷ χαϑύ- 
χίξρϑεν εἶναι συνελαύνουσι σπίάντας εἰς τὴν φάραγγα. προσέχειτο 
δὲ τοῖς xaJ" αὑτὸν O Τίτος καὶ τὸ μὲν τάγμα τιάλιν ἐπὶ τὴν τει- 
χοποιέαν ἔπεμιμεν, αὐτὸς δὲ σὺν οἷς τιρότερον ἀντιστὰς εἶργε τοὺς 
πολεμίους" ὥστ᾽, εἰ χρὴ μήτε ϑερατιείᾳ τι τεροστιϑέντα μήϑ᾽ ὕφε- 
λόντα φϑόνῳ τἀληϑὲς εἰγιεῖν, αὐτὸς Καῖσαρ δὶς μὲν ἐρρύσατο κιν- 
δυνεῦσαν ὅλον τὸ τάγμα xal τοῦ τιεριβαλέσϑαι τὸ στρατότεεδον αὖ- 
τοῖς ἄδειαν τιαρέσχε. 

III. 1. “ωφήσαντος δὲ πρὸς βραχὺ τοῦ ϑύραζε πτολέμου τεάλιεν 
τὸν ἔνδον ἢ στάσις ἐττήγειρεν. χαὶ τῆς τῶν ἀζύμων ἐνστάσης ἡμέρας 
τεσσαρεσχαιδεχάτῃ «Ξανϑικοῦ μηνός, ἐν ἡ δοχοῦσιν ᾿Ιουδαῖοι τὸν 
σιρῶτον ἀτεαλλαγῆναι χαιρὸν «4 ἰγυτετίων, oi μὲν τιερὶ τὸν Ἐλεάζαρον 
χγαρανοίγοντες τὰς ττύλας ἐδέχοντο ἐχ τοῦ δήμου τοὺς τιροσχυγνεῖν 
ἐθέλοντας εἴσω, Ἰωάννης δὲ ττροχάλυμμα τῆς ἐπειβουλῆς ποιησάμενος 

PAMLVRCLatHegesippus V 4 p. 285. Zonaras I p. 527. 

1 πᾶν iterauit A! ἀνυπόστατον, zx ex corr. Τὶ piv s. P 2 δὲ 
VRC αὐτὸν om. Lat Τίτον om. VR. γὰρ ἂν ποτε] γάρ ποτε L 
3 φεύγειν] φυγεῖν VRC xal καϑάπερ)] καϑάπερ γὰρ M zal — χυχλω- 
ϑέντες om. R 4 ἀλλαχοῦ PAM διεφέροντο, é ex corr. A τινὸσ 
χατιδόντοσ L — 5 ἀμφ ἐπ᾿ L αὐτῶ-, eras. v A 6 δὲ VRC 7 τῷ] 
τὸ 1, καταλειπεῖν PA S xal — 9 χατάντους] et semel ad descensum 
transuersi Lat κλίναντας Hudson 9 συνεώϑουν reponendum uid. 

δὲ LVRC ἐπὶ πόδα ὑποχωροῦντες Herwerden 10 c9] τὸ PC 
12 δὲ om. C 13 δὲ s. A oic] voic M εἰσ V! sigys AC 14 ὥστ᾽ 
εἰ] ex corr. A ὥστε PA! ὥστε εἰ MLVRC itaque si me Lat προσϑέντα 
Destinon — 449^] μήτε LVR.— 15 τὸ ἀληϑὲσ 1 αὐτὸσ μὲν O κινόδυ- 
γεῦον (o ex corr. V) VRC 16 περιβαλλέσϑαι PA!L τὸ] suppl. P δὲ τὸ 
VRC αὐτοῖς S. P 18 i. marg. α΄ C λοφήσαντοσ VRO ϑύραζε] 
ϑύραϑεν LZon fort. recte 19 τὸν ἔνδον ἡ στάσις ἐπήγειρεν] LLat ἔνδον ἢ 
στάσισ (ἐπεγείρετο P) ἐπηγείρετο PAMVRO τοῖς ἔνδον ἡ στάσις ἠγείρετο Zon 
20 τεσσαρισκαιδεχάτη A ot ἰουδαῖοι VRO 
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τὴν ἑορτὴν τῶν σὺν αὐτῷ χρυτιτοῖς ὅπλοις ἐνσχευάσας τοὺς ἀση- 

μοτέρους, ὧν οἱ πλείους ἤσαν ἄναγνοι, διὰ σπουδῆς τταρεισττέμτύει 

προχαταληψομένους τὸ ἱερόν. οἱ δ᾽ ὡς ἔνδον ἐγένοντο, τὰς ἐσϑῆτας 

ἀπορρίψαντες ἐφάνησαν ἐξαπίνης ὅπλῖται. ταραχὴ δὲ μεγίστη scel 

τὸν ναὸν αὐτίχα καὶ ϑόρυβος ἦν, τοῦ μὲν ἔξω τῆς στάσεως λαοῦ 

χατὰ πάντων ἄχριτον οἰομένων εἶναι τὴν ἐτείϑεσιν, τῶν δὲ ζηλωτῶν 

ἐπὶ σφίσι μόνοις. ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀφέμενοι τὸ φρουρεῖν ἔτι τὰς χύλας 

χαὶ τῶν ἐπάλξεων καταπηδήσαντες πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν εἰς τοὺς 

ὑπονόμους τοῦ ἱεροῦ χατέφυγον" οἱ δ᾽ ἀπὸ τοῦ δήμου πρὸς τῷ 

βωμῷ καταπτήσσοντες xal περὶ τὸν ναὸν συνειλούμενοι χατξῖτα- 

τοῦντο ξύλοις τε ἀνέδην τιαιόμενοι xci σιδήρῳ. σολλοὺς δὲ τῶν 

ἡσυχίων κατ᾽ ἔχϑραν καὶ μῖσος ἴδιον ὡς ἀντιστασιαστὰς ἀνήρουν 

oi διάφοροι, xci ττᾶς ὃ τεροσχρούσας τῷ τῶν ἐπιβούλων πάλαι τηνι- 

χαῦτα ἐπιγνωσϑεὶς ὡς ζηλωτὴς χερὸς αἰχίαν ἀνήγετο. σπιολλὰ δὲ 

δεινὰ τοὺς ἀναιτίους διαϑέντες ἐχεχειρίαν τοῖς αἰτίοις ἔδοσαν, xai 

πιροελϑόντας ix τῶν ὑπτονόμων διίεσαν. αὐτοὶ δὲ χαὶ τὸ ἐνδότερον 

ἱερὸν χατασχόντες χαὶ τὰς ἐν αὐτῷ παρασχευὰς σπάσας κατεϑάρρουν 

ἤδη τοῦ Σίμωνος. ἡ μὲν οὖν στάσις οὕτω τριμερὴς οὖσα τερότερον 

εἰς δύο μοίρας :τεριίσταται. 

9. Ὃ δὲ Τίτος ἔγγιον ἀπὸ τοῦ Σχοποῦ τῇ πόλει π᾿αραστρατο- 

πεδεύσασϑαι προαιρούμενος τιρὸς μὲν τοὺς ἐχτρέχοντας ἔστησεν 

ἐπιλέξας ἱππέων τε xal τεεζῶν ὅσους ἀρχέσειν ὑπελάμβανεν, τῇ δ᾽ 

ὅλῃ δυνάμει τεροσέταξεν ἐξομαλίζειν τὸ μέχρι τοῦ τείχους διάστημα. 

PAMLVROCLatHegesippus V 4 p. 285. Zonaras TUpn3521. 

1 συναυτῶ PAO κρυπτοῖς) sub ueste lalentibus Lat ἐνσχευ- 

σας] 1, συσχευάσασ ῬΑΜΥ͂ΒΟ 9 ὧν -- 3 ἱερόν] quorum plerique de 

industria ingressi erant occulte inter eos fani occupandi gratia. submittit 

Lat σποδὴσ C 3 δὲ VR 4 ἀπορίψαντεσ L 5 ἔξωϑεν L 

6 οἰομένων] οἰηϑέντων L εἶναι] εἶναι δὲ L δὲ om. L 1 τὸ] 

vov LC ἔτι] ἐπὶ 1, S xal] et alii Lat 9 δὲ VRC πρὸς] 

ἐπὶ 1 τῷ τὸΒ 11 ἀναίδην LV:R.— 12 ἀντιστασιὼ "]στὰσ À 19 cg] 

Destinon τοῦ PAD τοὺ ΜΕ ΟΜ ὑπο πάλαι v) M. 14 ὡς] MCLat, 

om. PALVR ζηλωτ- σ, ἡ ex ἡ corr. L ἀνήγετο] ἐνήγετο ῬΑΜ ἀνε- 

λέγετο VROC ducebatur Lat, quare ἤγετο fort. scribendum 15 ἀναιτίουσ, ἂν 

i. marg. suppl. R 16 ngodA9óvrao A προσελϑόντασ VC διήε- 

σαν M τὸ] to À ἐνδοτέρω AVRC fort. recte ἱερῶ C 17 χατε- 

ϑάρουν O 18 τριμερὶσ ῬΑ 20 ἔγγιον] ἀντίοσ 1, i. marg. εβ΄ € 

παραστρατοπεδεύσασϑαι τῆ πόλει ir. L 22 τε om. L δὲ VRC 

23 ὅλῃ] ἀλλῃ uertit Lat ἐξομαλίσαι Zon 
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, 

χαταβληϑέντος δὲ παντὸς ἕρχους καὶ περιφοάγματος, ὅσα χήτεων 
γήροαγεστήσαντο zal δένδρων oi οἰχήύτορες, ὕλης τε ἡμέρου τῆς μεταξὺ 
στιάσης ἐχχοπείσης ἀνετιλήσϑη μὲν τὰ χοῖλα χαὶ χαραδρώδη τοῦ 
τόπου, τὰς δὲ τιετρώδεις ἐξοχὰς σιδήρῳ χατεργαζόμενοι χϑαμαλὸν 

ἑποίουν τιάντα τὸν τότιον ἀττὸ τοῦ Σκχοτιοῦ μέχρι τῶν “ρώδου μνη- 
μείων, ἃ τιροσέχει τῇ τῶν ὄφεων ἐπικαλουμένῃ χολυμβήϑρᾳ. 

3. Καὶ χατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας ἐνέδραν οἱ Ἰουδαῖοι χατὰ τῶν 

Ῥωμαίων συσχευάζονται τοιάνδε. τῶν στασιαστῶν οἱ τολμηροὶ 
χιροελϑόντες ἔξω τῶν Γυναιχείων χαλουμένων σπτύργων, ὡς ἐχβε- 

βλημένοι δῆϑεν ὑττὸ τῶν εἰρηνιχὰ φρονούντων zat δεδοιχότες τὴν 
τῶν Ῥιυμαίων ἔφοδον ἀνειλοῦντο xai “ταρ᾿ ἀλλήλους ὑττέϊτησσον. 
οἱ δὲ διαστάντες ἐτὶ τοῦ τείχους δῆμος εἶναι δοχῶν εἰρήνην ἐβόων 
χαὶ δεξιὰν ἡτοῦντο xal τοὺς Ῥωμαίους ἐχάλουν ἀνοίξειν ὑτεισχγνού- 

μένοι τὰς zÜAac" ἅμα δὲ ταῦτα χεχραγότες καὶ τοὺς σφετέρους 

ἔβαλλον λίϑοις ὡς ἀτιελαύνοντες τῶν πυλῶν. χἀχεῖνοι βιάζεσϑαι 

τὰς εἰσόδους ὑτιδχρίνοντο xai τοὺς ἔνδον ἱχετεύειν, συνεχῶς τε πρὸς 

τοὺς Ῥωμαίους ὁρμήσαντας ἐτιιστρεφόμενοι ταραττομένοις τεροσ- 
εὐχεισαν. παρὰ μὲν οὖν τοῖς στρατιώταις τὸ ττανοῦργον αὐτῶν 
οὐκ ἐλείττετο πίστεως, ἀλλ᾿ ὡς τοὺς μὲν ἐν χερσὶν ἔχοντες 
ἑτοίμους πρὸς τιμωρίαν, τοὺς δὲ ἀνοίξειν τὴν ττόλιν ἐλτείζοντες 
ἐχώρουν iwi τὴν τιρᾶξιν. Τίτῳ δὲ δι᾿ ὑποψίας ἦν τὸ τῆς ἐπιχλή- 
σεως τεαράλογον᾽ χαὶ γὰρ τιρὸ μιᾶς ἡμέρας τιροχαλούμεγος αὐτοὺς 
ἐπὶ συμβάσεις διὰ τοῦ Ιωσήττου μέτριον οὐδὲν εὕρισχε" xal τότε 
τοὺς στρατιώτας χατὰ χώραν μένειν ἐχέλευσεν. ἔφϑασαν δέ τινὲς 

PAMLVRCLatHegesippus V 6 p. 286. Zonaras I p. 527. 

1 χαταβληϑέντος] καταληφϑέντοσ Lips περιφραγμάτων 1, διαφράγ- 

ue«roc P — 2 δενδρώνων Destinon ὃ ἐχχοπήσησ P χαραδρόδη P 4 πε- 
τρώδησ PA! ὃ ἐποίουν — τῶν] om. R i. marg. suppl. Lips t0mOY] χῶρον 
(ex χρόνον corr. V) LVCLips 6 ἃ — χολυμβήϑρᾳ] (monumenta) serpentium 
stagna continentia, quae colymbethra uocatur Lat προσέχει] προσεῖχε (—sv L) 
LVRC τῇ- ἃ χκαλουμένῃ Bekker 1 χατὰ, χὰ S. ἃ χατὰ ταύτας] κατ᾽ 

αὐτὰσ VR οἱ ἰουδαῖοι κατὰ τῶν δωμαίων ἐνέδραν tr. AMLVRC 8 oi] οἱ 
μὲν AMVRO τολμηρότατοι 1, τολμηρότεροι VROZon  audacissimi Lat 
9 προσελϑόντεσ L πύργων καλουμένων tr. L 11 ἀνειλοῦντο] ἐνειλοῦντο 
LC ibidem uersabantur Lat ἦσαν εἰλούμενοι Zon ἀλλήλοισ RC 12 δῆμος 
εἶναι δοχῶν] δῆμοσ δ᾽ εἶναι ἐδόχει L populumque se esse simulantes Lat 
13 rovc om. L 16 ὑπεχρίναντο VR 17 δρμήσαντεσ ALLat ταρατ -το- 
μένοισ (eras. o) ἃ προσεώχεσαν AMVRC 18 οὖν ο!. Ρ στρατιώται À! 

19 ἐπελείπετο 1, ἐλίπετο C ἔχοντες om. ΕΟ 20 9^ C ἐλπίζοντεσ, 
ξ΄ ex ac cor. A. 21 δι s. Aom. R. 28 ηύρισχεν 1, 24 ἐχέλευσε P 
ἔφϑασαν) φϑάνουσι Dindorf 
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τῶν imi τοῖς ἔργοις τιροτεταγμένων ἁρπάσαντες τὰ 0ztÀa πρὸς τὰς 

κύλας ἐχδραμεῖν. τούτοις οἱ μὲν ἐχβεβλῆσϑαι δοκοῦντες τὸ τερῶτον 
ὑχεεχώρουν, ἐπεὶ δὲ μεταξὺ τῶν τῆς sgg ἐγίνοντο πύργων, ἐχϑέ- 
οντὲς ἐχυχλοῦντό σφας χαὶ θυ υ ΤΕ ΤῸ χατότπιιν" οἱ δ᾽ ἀπὸ τοῦ 
τείχους τλῆϑος χερμάδων χαὶ βελῶν παντοίων ἄϑρουν κατέχεαν, 
ὡς συχνοὺς μὲν ἀνελεῖν, τρῶσαι δὲ πλείστους. ἣν γὰρ οὐ ῥάδιον 
τοῦ τείχους διαφυγεῖν τῶν κατότιιν βιαζομένων, xal ἄλλως αἰδὼς 
τῆς διαμαρτίας xal τῶν ἡγεμόνων δέος πταρεχελεύετο τῷ τιταίσματι 
προσλιγεαρεῖν. διὸ δὴ μέχρι τιλείστου διαδορατιζόμενοι xal πολλὰς 
ὑχεὸ τῶν Ἰουδαίων λαμβάνοντες τεληγάς, ἀμέλει δ᾽ οὐχ ἐλάττους 
ἀντιδιδόντες, τέλος ἀνωθοῦσι τοὺς χυχλωσαμένους" ὑποχωροῦσι δ᾽ 

αὐτοῖς οἱ Ιουδαῖοι xal μέχρι τῶν Ἑλένης μνημείων εἵποντο βάλ- 

λοντες. 

4. Ἔπειϑ' οἱ μὲν ἀπειροχάλως ἐξυβρίζοντες εἰς τὴν τύχην ἔσχω- 

γχιτόν ve τοὺς Ῥωμαίους δελεασϑέντας ἀττάτῃ xal τοὺς ϑυρεοὺς 

ἀνασείοντες ἐσκίρτων xci μετὰ χαρᾶς ἀνεβόων. τοὺς δὲ στρατιώ- 
vag ἀτιξιλή ve τῶν ταξιάρχων xol χαλεϊεαίνων ΙΚαῖσαρ τούτοις ἐξε- 

δέχετο, φάσχων ὡς Ἰουδαῖοι μέν, οἷς ἀπόνοια μόνη στρατηγεῖ, ττάντα 

uer& προνοίας πράττουσι χαὶ σχέψεως ἐπιβουλάς τε συντάσσοντες 
zal λόχους, ἕπεται δ᾽ αὐτῶν ταῖς ἐνέδραις xal τύχη διὰ τὸ πειϑή- 

γιον xal τὴν πυρὸς ἀλλήλους εὔνοιάν τὲ xal τιίστιν᾽ Ῥωμαῖοι δέ, 
οἷς δι᾿ εὐταξίαν xol τὸ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας εὐτιειϑὲς ἀεὶ δουλεύει 

χαὶ τύχη, νῦν ὑτοὺ τῶν ἐναντίων “τταίουσι xal διὰ χειρῶν ἀχρασίαν 
ἁλίσκονται, τὸ ττάντων αἴσχιστον, ἀστρατήγητοι μαχόμενοι τταρόντος 

PAMLVRC LatHegesippus V 6 p. 286. ZonarasIp.527. Suidas s. ἀχρασία. 
| προτεταγμένων] ed. pr. προστεταγμένων PAMYRC προστεταγμένοι L 

adpositi Lat 2 vovtovo R 3 τῶν ex vov Corr. À πύλης] πύλεωσ 1, 

portae Lat ἐγένοντο ΜΙΙΒΟΖοη 4 σφὰσ ΡΑ σφᾶσ MLVRC δὲ VR 
5 παντοίων βελῶν tr. CO ἄϑρουν 1, ἀϑροῦν (ἃ- ἢ) VR. 6 ὥστε ΠΥΒΟ μὲν 
om. ΡΑΜ πλείους Zon 7 διαφυγεῖν] καταφυγεῖν VRC diffugere Lat διεκ- 
φυγεῖν Niese χατόπι Αἰ αἰδὼς — S δέος] pudor quia rectores peccauerint 
itemque metus Lat 8 xal τῶν ἡγεμόνων] M et ex corr. A τῶν ἡγεμόνων 
καὶ PA!LVRCLat τῷ om. L 10 δὲ VR  Ἐἔλαττον P 11 δὲ VR 
12 καὶ om. AMVRLat fort. recte ἐλένησ PALV 14 ἔπειτα VRO ἀπει- 
ροχάλως ἐξυβρίζοντες] ἄπειροι καλῶσ ἐξύβριζον 1, insolenter (fortunae) male- 
dicentes Lat ἔσχοπτον R 15 δελεασϑέντεσ O ὡς δελεασϑέντας Destinon 

ϑυραιοὺσ PA 16 τοὺς δὲ — 18 ὡς] milites autem interminalio principum et 
caesar iratus huiusmodi oratione corripuit Lat 17 ταξιαρχῶν (5 i. ras. C) 
LVRC τούτοις] tovtovo A, om. ed. pr. 18 φάσκων om. L φάσκων 

ὡς om. VRC oic] ὧν (sic) L 20 δὲ PVRC πειϑίνιον O 21 óo- 
μαίοισ L 22 εὐπιϑὲσ A ἀεὶ om. Lat 28 vov] viv δ᾽ PA viv δὲ VR 
διὰ — 24 ἁλίσκονται habet Suidas 
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Καίσαρος. ἡ μεγάλα uiv στενάξειν ἔφη τοὺς τῆς στρατείας νόμους, 

μεγάλα δὲ αὐτοῦ τὸν πατέρα τήνδε τὴν τιληγὴν πυϑόμενον, εἴ γε 

ὃ μὲν ἐν πολέμοις γηράσας οὐδέποτ᾽ ἔπταισεν οὕτως, οἵ νόμοι δ᾽ 
ἀεὶ καὶ τοὺς βραχύ τι τῆς τάξεως σχεαραχινήσαντας ϑανάτῳ χολά- 

Co, σιν, νῦν δ᾽ ὅλην στρατιὰν ἑωράχασι λιπεοτάχτην. γνώσεσϑαί γε 
μὴν αὐτίχα τοὺς ἀπαυϑαδισαμένους, ὅτι καὶ τὸ νιχᾶν “τ-αρὰ Ῥω- 
μαίοις δίχα τταραγγέλματος ἀδοξεῖται. τοιαῦτα διατεινάμενος τιρὸς 
τοὺς ἡγεμόνας δῆλος ἦν χατὰ πιάντων χρήσεσϑαι τῷ γόμῳ. χαὶ 
οἱ μὲν τιαρεῖσαν τὰς ψυχὰς ὡς ὅσον οὔπω τεϑνηξόμενοι δικαίως, 

σεεριχυϑέντα δὲ τὰ τάγματα τῷ Τίτῳ περὶ τῶν συστρατιωτῶν ixé- 
τευὲ xal τὴν ὀλίγων τυροπέτειαν χαρίσασϑαι τῇ ττάντων εὐπιειϑείᾳ 
χατηντιβόλουν" ἀναλήψεσθαι γὰρ τὸ τταρὸν σιταῖσμα ταῖς εἰς τὸ 
μέλλον ἀρεταῖς. 

ὅ. Πείϑεται Καῖσαρ ἅμα ταῖς τε ἱχεσίαις xal τῷ συμφέροντι" 
τὴν μὲν yàg x«9^ ἑνὸς τιμωρίαν ᾧετο χρῆναι μέχρις ἔργου ττρο- 
χόσιτειν, τὴν δ᾽ ézi τελήϑους μέχρι λόγου. τοῖς μὲν ovv στρατιώταις 
διηλλάττετο “τολλὰ νουϑετήσας αὐὖὐϑις εἶναι φρονιμωτέρους, αὐτὸς 
δ᾽ ὅγεως ἀμυνεῖται τὴν Ἰουδαίων ἐτειβουλὴν ἐσκότιει. τέσσαρσι δ᾽ 
ἡμέραις ἐξισωϑέντος τοῦ μέχρι τῶν τειχῶν διαστήματος, βουλόμενος 
μετὰ ἀσφαλείας τάς ve ἀποσχευὰς καὶ τὸ λοιστὸν τυλῆϑος τεαράγειν 
τὸ χαρτερώτατον τῆς δυνάμεως ἀντιτπαρεξέτεινεν τῷ τείχει χατὰ τὸ 

PAMLVRCLatHegesippus V 7 p. 287. Zonaras I p. 521. Suidas s. ἀδο- 
ξεῖται. 

15]óc VR ἔφη στενάξειν tr. 1, στενάζειν Βὰ ̓ στρατιᾶσ VRC 
2 9 LC αὑτοῦ Bekker τήνδε τὴν, ὃ ex τ COIT., τὴν S. V ποιϑόμε- 
νον R 8 ὃν τοῖσ πολέμοισ M οὐδέποτε PLVRC δὲ VR 4 ἀεὶ 
cum (h. e. εἢ Lat 5 δ᾽ δὲ VR, om. LLat λιποτάχτιν ex λιποτακχτεῖν COIT. 
Α λειποτάχτιν M λειποτακχτεῖν LVRC deseruisse Lat — yvooto9e PV ὁ μὴν 
δ᾽ αὐτίχα L ὑπαυϑαδισαμένουσ PAV! Ὁὑπαυϑαδιασαμένουσ ΒΚ.  ἀπαυϑα- 
διασαμένουσ C τὸ — "1 ἀδοξεῖται habet Suidas s. ἀδοξεῖται τ δίχα) 

ἄνευ Suid ἀδοξεῖται γὰρ Suid 8 χρήσεσϑαι] Destinon χρήσασϑαι PL 
χρῆσϑαι AMVROC (quod) erat usurus Lat 9 παρεῖσαν] παρῆσαν ML παρεί- 
ϑησαν (εἰ ex & corr. C) VRC vvz&o cc ex ψυχὰσ corr. M οὐπω] 
οὐδέπω AMVRO οὐδεπώποτε 1, 10 συστρατιωτῶν] στρατιωτῶν MC 
ἱκέτευε] ἐχέλευε VR.— 10 ὀλίγον 1, ὀλίγην ΒΒ 12 χατηντιβό -λουν, eras. v A 
γὰρ] γὰρ αὐτοὺσ AMLVRC 14 ταῖσ, αἴσ '. ras. A c£ om. Ρ ἱχετείαισ 1, 
15 gevo] PAMCLat ὡστὸ ΠΙᾺ χρῆναι] κρῖναι Ὁ 10 δὲ ΥὙΒ 0 πλῆϑουσ, 
vex cor. À [17 γὩσ διηλάττετο PROC. φρονημωτέρουσ AR. 18 δὲ LVRC 
ἀμυνεῖται] ἱ. τὰ8. A ἀμύνηται ῬῚ, τὴν ἰουδαίων, litt. τὴν io i. ras. maiore A 
τέσσαρσι δ᾽ τέσσαρσίν τε 1, τέσσαρσι δὲ VR 19 ἐξισοϑέντοσ A — 20 μετ᾽ 

παραγαγεῖν MLVRC 21 δυνάμεως] δυνάμεωσ ἀντιπαραγαγεῖν C 
κατὰ — 452,1 ἑσπέραν] a septentrionali tractu in. occiduum Lat 
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΄ y N ' c , JEGOLEDC ^ , S P^ 

βόρειον X^tua καὶ σέρος €O0;t6Qay ἕρ eva βαϑυνας τὴν φαλαγγα, 

τῶν τε τεζῶν. τεροτεταγμένων καὶ χατότειν τῶν ἱτεπτέων, τριστοίχων 

ἑχατέρων, ἕβδομοι χατὰ μέσον εἱστήχεσαν οἱ τοξόται. τοσούτῳ δὲ 
, ΄ 2 , - - ΄ t. - 

στίφει ττεφραγμένων Ἰουδαίοις τῶν ἐχδρομῶν τά ve ὑττοζύγια τῶν 
- , » - 2 5 

τριῶν ταγμάτων xal ἡ πληϑὺς ἀδεῶς πταρώδευσεν. αὐτὸς uiv ovy 
5 , cr , , - ^ ES 

Τίτος azé£ycv ὅσον εἰς σταδίους δύο τοῦ τείχους κατὰ τὸ γωνιαῖον 
- , 2) - ^ , Ir? , , 

αὐτοῦ μέρος ἀντιχρὺ τοῦ zaAovuévov ἹῬηφίνου “τύργου στρατοττε- 
, M ^ € , ^ € , 2 ) Υ͂ , 3 

δεύεται, πρὸς ὃν ὃ χύχλος τοῦ τείχους az ἄρχτων χαϑήχων ava- 
, ' S, € 2 , - € - ς 

χάμπτει πρὸς δύσιν" ἡ δ᾽ ἑτέρα μοῖρα τῆς στρατιᾶς xara τὸν Tu- 
γειχὸν προσαγορευϑέντα :τύργον τειχίζεται διεστῶσα τῆς ττόλεως 

ὁμοίως δύο σταδίους. τὸ μέντοι δέχατον τάγμα χατὰ χώραν ἐπὶ 
ἘΞ ea A » , 

vov Βλαιῶν ὁρους tuere. 
κ ν P] , , C LL 3 - 

IV. 1. Τρισὶ δ᾽. ὠχυρωμένη τείχεσιν ἢ πόλις καϑ' ἣν μὴ ταῖς 
2 , , , , ' € 2 , 2 * M 

ἀβάτοις φαραγξι χεχύχλωτο, ταύτῃ γὰρ εἷς ἣν τιερίβολος, αὑτὴ μὲν 
ς * JL cL 2 , ΠΙᾺ E d nn " 4 : énuig δίο λόφων ἀντιτερόσωπος ἔχτιστο μέσῃ φάραγγι διῃρημένων, 

«" 7 η ^ , m A c Ν 2 ς ς M ^ 

εἰς ἣν ἐπάλληλοι χατέληγον αἱ οἰχίαι. τῶν δὲ λόφων ὁ μὲν τὴν 
, r^ ' c 2 vf , 5 “ * ' - , 5 

ἄνω τιόλιν ἔχων vuUmAovteoog τὲ πολλῷ χαὶ TO μῆχος ἰϑύτερος ἣν" 
NNN - * 3 *, , € ^ , - ^ ^7; 

διὰ γοῦν τὴν ὀχυρότητα φρούριον uiv ὑπὸ ZavíÓov vov βασιλέως 
^ δ: ^ ^ - 2 € - ^ - ^ , 

ἐχαλεῖτο, σπτατὴρ Σολομῶνος ἣν οὗτος τοῦ τὸν τερῶτον ναὸν χτί- 
2 € 2 δὲ SP ^ ^ c δες [42 2 δὲ C À , ; "4 

σαντος, ἢ ἄνω δὲ ἀγορὰ πρὸς ἡμῶν" «regog δὲ ὁ χαλούμενος 2íxga 
, , c M 3 , QUE 

xol τὴν χάτω πόλιν ὑφεστὼς ἀμφίκυρτος. τούτου ὁ ἀντιχρυς τρίτος 

PAMLVRCLatZonaras I p. 528. 
1 ἑσπέραν] τὸ ἑσπέριον 1, ἐφ᾽ ἑπτὰ βαϑύνας τὴν φάλαγγα] septenos 

per ordinem — altius ualle depressa Lat τὴν φάραγγα MLat 2 cz] 
δὲ], τρίστοιχον PA τριστοιχῶν 8, 5. ἕβδομοι — τοξόται cum. singuli sep- 
tenos ordines haberent semoti stabant sagittarii Lat ἕβδομοι δὲ κατὰ M 

μέσουσ L εἱστήκεισαν (εἶ - AC) ΑΥ̓͂ΙΟ 4 πεφραγμένων] PAMVRCZon περι- 
πεφραγμένων L circumclusis Lat 5 x«l om. PA παρόδευσεν P 6 ὅσον 

εἰς] om. L ὅσον M ὅσον εἰ R prope Lat 1 ἄντιχρυσ PAMLV ἀντιχρὺσ R 

ψηφίνου καλουμένου tr. VRC 8 ἀπ᾿ ὄρχτων] Destinon ἀπάρχτον P ἀπ᾽ 
ἄρχτου (zrov i. ras. A) AML πρὸσ ἄρχτον VRC ex aquilone Lat χαϑῆ- 
xov P 9 6$ LVRC 10 διεστῶτασ C 11 χατὰ χώραν u. 12 post ὄρους 
tr. A. ἐπὶ — 1? ὄρους] ἦι eleonos monte Lat 12 ὄρους] καλουμένου (χαλου- 

μένω C) ὄρουσ PAMVRC ἔμεινε C 131. πιᾶτρ. γ΄ C δὲ VRO ὀχυ- 
ρωμένη. O καϑ᾽ nv] χκαϑὰ LVRC 14 φάραγξι χεχύχλωτο] M et ex corr. 
A φάραγξιν (φάραξιν A!) ἐχύχλωτο PA!'VRO φάραγξιν ἐχυχλοῦτο L 
αὐτὴ] αὕτη PAMC 15 ὑπὲρ] ὑπὸ 1, 11 ve] δὲ Ὁ ἐϑύντεροσ L ἢ») 
est Lat 18 Δαυίδου] ó20 PAMLV δαβίδ᾽ R dauid (abl) Lat hic et infra 

βασιλέως] πάλαι βασιλέωσ LLat 19 σολομῶντοσ L σολόμωνοσ € salomonis 
Lat utadsolet τὸν πρῶτον] πρώτου τὸν AMLVROLat ναὸν] νεὼν VRC 
20 ἡ — 21 ἀμφίχυρτος om. R i. marg. suppl. Lips δ πρὸς ἡμῶν] 
a nobis fabricatum est Lat ἅτερος] ἕτεροσ L 21 δὲ VR. ἀαντιχρὺὶσ R 
ἀντιχρὺ C 
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ἣν λόφος, ταπεινότερός T6 φύσει τῆς "doas xai τιλατείᾳ φάραγγι 
διειργόμενος ἄλλῃ πρότερον. αὐϑίς γε μὴν x«9' otc οἱ ᾿σαμω- 
γαῖοι χρόνους ἐβασίλευον τήν τὲ φάραγγα ἔχωσαν συγνάιμαι βουλό- 
μένοι τῷ ἱερῷ τὴν πόλιν xal τῆς "ἄκρας κατεργασάμενοι τὸ ὕψος 
ἐποίησαν χϑαμαλώτερον, ὡς ὑγιερφαίνοιτο χαὶ ταύτῃ τὸ ἱερόν. ἢ 
δὲ τῶν τυροτιοιῶν προσαγορευομένη φάραγξ, ἣν ἔφαμεν τόν τε τῆς 
ἄνω πόλεως χαὶ τὸν κάτω λόφον duro édety: χαϑήχει μέχρι Σι- 
λωᾶς" οὕτω γὰρ τὴν ττηγὴν γλυχεῖάν τε xol τεολλὴ ἣν οὖσαν ἐχαλοῦμεν. 
ἔξωϑεν δ᾽ οἱ τῆς λοι δύο λόφοι βαϑείαις φάραγξιν τεριείχοντο, 
χαὶ διὰ τοὺς ἑχατέρωϑεν χρὴ μνοὺς προσιτὸν οὐδαμόϑεν ἢν. 

2. Τῶν δὲ τριῶν τειχῶν τὸ μὲν ἀρχαῖον διά τε τὰς φάραγγας 
χαὶ τὸν ὑπὲρ τούτων λόφον, ἐφ᾽ οὗ χατεσχεύαστο, δυσάλωτον Dv 
πρὸς δὲ τῷ πλεονεχτήματι τοῦ τύπου χαὶ δ ο ἢ ἐδεδόμητο, 
“]αυίδου τε xol Σολομῶνος, ἔτι δὲ τῶν μεταξὺ τούτων βασιλέων 
φιλοτιμηϑέντων πιερὶ τὸ ἔργον. ἀρχόμενον δὲ χατὰ βορρᾶν ἀττὸ 
τοῦ ἹἹπτίιχοῦ χαλουμένου τύργου χαὶ διατεῖνον ἐτεὶ τὸν ξυστόν, 
ἔπεξιτα τῇ βουλῇ συνάτιτον ἐπὶ τὴν ἑσττέριον τοῦ ἱεροῦ στοὰν ἀπὴρ- 
τίζετο. χατὰ ϑάτερα δὲ τιρὸς ΠΝ &;tÓ ταὐτοῦ μὲν ἀρχόμενον, 
διὰ δὲ τοῦ Βησοῦ καλουμένου χώρου κατατεῖνον ἐπὶ τὴν Ἐσσηνῶν 
πύλην, χἄπειτα πρὸς νότον ὑπὲρ τὴν Σιλωὰν ἐτειστρέφον ττηγήν, 
εἶθον τὲ πάλιν ἔχχλίνον ττρὸς ἀνατολὴν ἐπὶ τὴν Σολομῶνος χολυμ- 
βήϑραν χαὶ διῆχον μέχρι χώρου τινός, ὃν T Ὄφμλαάς, τῇ πρὸς 

PAMLVRCLat 
1 πλατεῖα LR! 2 οἱ om. 7 3 ἔχωσαν] ἔχων 11 4 τὴν] τήν τε L 

9 ἐποίησαν, οἱ s. C ταύτῃ] ταὐύτησ C fort. recte ex ea Lat 6 zvgo- 
ποιῶν Α " χάτω, ὦ ex ov Corr. ἃ σιλώασ PAM σιλωὰμ 1, siloam (accus.) 
Lat 8 οὕτωσ L καὶ πολλὴν s. P 9 δὲ VR 10 ἑχατέροϑεν R 
προσητόν MC 12 δυσάλωτοσ L 13 ἐδεδώμητο A ἐνδεδώμητο PL ἐνδε- 
δόμητο VR 14 δαδ PAL δαβίδ VR ὑπὸ τοῦ ó4ó M dawid (gen. Lat τε 
m. M σολωμῶν P σολομῶνοσ, Ao ex Ao corr. Α σολομῶντοσ LVR 6020- 

μωνοσ C τοῦ co2ouovoo M 1 ἀρχομένου P βορέαν], 1θ διατείνων C 
ξυστὸ»] ξυστὸν χαλούμενον M ξύστον (ξυστὸν VRO) λεγόμενον LVRC quae 
dicitur &ystos Lat 11 συνάπτων ΡΟ ἀπηρτίζετο, ἡ ex « corr. A. — 18 χατὰ] 
zal κατὰ C ϑάτερον L ταὐτοῦ] τούτου L τοῦ αὐτοῦ ΜΥΒΟ (ex) eodem 
loco Lat ἀρχόμενον] ἀρχόμενον πύργου VR dozousvov πύργου C ἀρχό- 
μενον χωρίου ex Lat et cod. Big. Hudson 19 B5cov] βηϑσὼ MVR βηϑσῶ 
LC (qui uocatur) betiso Lat χώρου] χωρίου LC 20 πύλιν Ο χαὶ 
ἔπειτα VR ὑπὲρ] ἐπιτὴν ὑπὲρ 1, σιλώαν ἃ σιλωὰμ LR siloam (accus.) 
Lat ἐπιστρέφων PO 421 τε] om. P ex 9e corr. A ἐχκλίνων PARC 
σολομῶντοσ L σολώμωνοσ C 22 διῆκον] διήκει 1, pertinens Lat χώρου, 
X i ras. P ὀφλᾶσ MYRC ὀφλὰμ L oflan (accus.) Lat Og4cv Hudson; cf. 
infra $ 254. II 445. VI 354 τῇ] σὺν τῇ 1, 
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ἀνατολὴν στοᾷ τοῦ ἱεροῦ συνῆστιτε. τὸ δὲ δεύτερον τὴν uiv ἀρχὴν 
ἀτιὸ πύλης εἶχεν, ἣν Γενὰϑ' ἐχάλουν τοῦ πρώτου τείχους οὖσαν, 
χυχλούμενον δὲ τὸ προσάρχτιον χλίμα μόνον ἀνήει μέχρι τῆς v- 
τωνίας. τῷ τρίτῳ δ᾽ ἀρχὴ ἣν ὃ Ἱπητιχὸς τεύργος, ὅϑεν μέχρι τοῦ 
βορείου χλίματος κατατεῖγον ἐπεὶ τὸν Prqurov πύργον, ἔπειτα χαϑ- 
ἦχον ἀντιχρὺ τῶν Ἑλένης μνημείων, ᾿“Ιδιαβηνὴ βασιλὶς ἣν αὕτη 
Ἰζάτου βασιλέως ϑυγάτηρ, xol διὰ σπηλαίων βασιλιχῶν μηχυνό- 
uevov ἔχάμτπτετο μὲν γωγνιαίῳ τεύργῳ χατὰ τὸ τοῦ Γναφέως προσα- 
γορευόμενον μνῆμα, τῷ δ᾽ ἀρχαίῳ στεριβόλῳ συνάτιτον εἰς τὴν Ke- 
δρῶνα χαλουμένην φάραγγα κατέληγεν. τοῦτο τῇ προσχτισϑείσῃ 

ΤΣ περιέϑηκεν Ἵγρίσεσιας, Dto ἣν γεᾶσα γυμνή" πλήϑει γὰρ 

ὑτυερχεομένη χατὰ μιχρὸν ἐξεῖργις τῶν σιξεριβόλων. χαὶ τοῦ ἱεροῦ 

τὰ πιρροσάρχτια τιρὸς τῷ λόφῳ συμττολίζοντες ἐπε οὐχ ὀλίγον ττρο- 
ἤλθϑον xci τέταρτον τσιεριοιχηϑῆναι λόφον, ὃς χαλεῖται Βεζεϑα, 
χείμενος μὲν ἀντιχρὺ τῆς Αντωνίας, ἀττοτεμγνόμενος δὲ ὀρύγματι 
βαϑεῖ᾽ διεταφρεύϑη γὰρ ἐπίτηδες, ὡς μὴ τῷ λόφῳ συνάπτοντες 
οἱ ϑεμέλιοι τῆς ᾿Αντωνίας εὐτερόσιτοί τε εἶεν xol ἧττον ὑψηλοί" 
διὸ δὴ καὶ σελεῖστον voc τοῖς τεύρ) γοις προσεδίδου τὸ βάϑος τῆς 
τάφρου. ἐχλήϑη δ᾽ ἐπιχωρίως Βεζεϑὰ τὸ γεόχτιστον μέρος, 0 μεϑερ- 
μηνευόμενον Ἑλλάδι γλώσσῃ χαινὴ λέγοιτ᾽ ἂν πόλις. δεομένων οὖν 
τῶν ταύτῃ σχέττης ὁ πατὴρ τοῦ νῦν βασιλέως καὶ ὁμώνυμος ᾿΄4γρίπ- 
σίας ἄρχεται μὲν οὗ 00 Ὁ ΠῚ τοίχου; δείσας 2 Κλαύδιον Kaí- 

PAMLVRCILat 
1 τοῦ ἱεροῦ στοᾶ tr. L.—.2 Γενὰϑ] yevva9 AMVR γενναϑὴν L. gennethan 

(acc.) Lat τοῦ — τείχους] τοῦ τείχουσ τοῦ πρώτου L ἃ χυχλουμένην PA 

προσάρκτιον) πρὺσ ἀρχτικὸν L ἀνείη ῬΑ ἀνίει VRC 4 δὲ VR ἀρχὴ 
qv] ἦν ἀρχὴ VRC principium dabat Lat; ἦν suspectum ὅϑεν] ὅϑεν xai P 
5 βορείου] beroé Lat χατατείνων C Viqor] sefinam (turrim) Lat 

ἔπιτα C 6 ἀντιχρυσ L ἐλένησ AC ἀδιαβινὴ P αὕτη] αὐτῇ €, om. L 
7 Ἰζάτου] ἰκαζὰ vov PAM ἀζᾷ ro? L i£& τοῦ V i£& τοῦ R ἱξᾷ vov C azitae Lat; 

cf. IV 567. VI 356 (6, 4) ϑυγάτηρ] μήτηρ Hudson; Helena et uxor et soror 
erat Monobazi, ex quo Izaten peperit. uidetur igitur etiam patri eius Izati nomen 
fuisse; cf. Antiq. Iud. XX 17sq. — 8 χναφέωσ LR. 9 δὲ AMVR περιβόλῳ 
συνάπτον] περισυνάπτων P. περισυνάπτον Α cum (uetere autem) ambitu iunctus 
Lat παρασυνάπτον Destinon συνάπτων LVRC 10 χατέληγε MVRC 
προχτισϑείση A 11 ἧ “περ (eras. v) V — 12 ὑπερεχομένη 1, ezxuberans Lat 
ἐξήρπε P ἐξῆρπτε Ο 14 καὶ — λόφον] quin et quartus collis incolebatur Lat 
καὶ óc xc] M δε] 1, Βεζεϑὰ] βεζεϑὰ V ἀβισσαϑή 1, abisathe Lat 
15 ἀντιχρυσ 1 δ᾽ C. 16 διετραφεύϑη, ὡς — 11 ὑψηλοί] ne antoniae 
fundainentis colli adhaerentibus et accessui facilis sit et minus editus Lat 

11 εἶεν] ἧεν C 18 δὴ om. M 19 δὲ VR Βεζεϑὰ] βεζεϑᾷ V βεζεϑανὰ 
L zebethana Lat 21 τῶν ταύτῃ] ταύτησ PA τῶν ἐν αὐτῇ L eius partis incolis 
Lat ταύτης τῆς Destinon 22 oi] ita ut Lat προείπαμεν L 

Qt 

10 

15 



[21] 

10 

20 

DE BELLO IUD. V 152—159 (Iv 2. 3) 455 

σαρα, μὴ τὸ μέγεϑος τῆς χατασχευῆς Cri νεωτερισμῷ ττραγμάτων 
ὑχιογοήσῃ χαὶ στάσεως, παύεται θεμελίους μόνον βαλόμενος. xci 
γὸρ οὐδ᾽ ἂν vv ἁλώσιμος ἡ πόλις, εἰ τιρούχοτιτε τὸ τεῖχος ὡς 
ἤρξατο" λίϑοις μὲν γὰρ εἰχοσαπήχεσι τὸ μῆχος xci τὸ εὖρος δεχα- 
πήχεσι συνηρμόζετο μήϑ᾽ ὑπορυγῆναι σιδήρῳ ῥᾳδίως μήϑ᾽ cu. 
ὀργάνοις διασεισϑῆναι δυνάμενον, δέχα δὲ τεήχεις αὐτῷ xol τὸ τεῖχος 

ἐτυλατύνετο, xol τὸ ὕψος πλεῖον μὲν ἄν, ὡς elzóc, ἔσχε μὴ διαχωλυ- 
ϑείσης τῆς τοῦ χαταρξαμένου φιλοτιμίας. αὐὖὐϑις δὲ καίτοι μετὰ 
σπουδὴς ἐγειρόμενον ὑττὸ Ιουδαίων εἰς εἴχοσι στήχεις ἀνέστη, χαὶ 
διστήχεις μὲν τὰς ἔπτάλξεις, τριπτήχεις δὲ τοὺς ττρομαχῶνας εἶχεν, 
ὡς τὸ πᾶν ὕψος elg εἰχοσιττέντε σιήχεις ἀνατετάσϑαι. 

3. Τοῦ δὲ τείχους ὑττερεῖχον οἱ στύργοι ττήχεις εἴχοσι μὲν elc 

εὖρος, εἴχοσι δὲ εἰς ὕψος, τετράγωνοί τε wol τιλήρεις ὥσττερ αὐτὸ 
τὸ τεῖχος ὄντες" ἢ ye μὴν ἁρμονία xol τὸ χάλλος τῶν λίϑων οὐδὲν 
ἀπέδει ναοῦ. μετὰ δὲ τὸ ναστὸν Voc τῶν ττύργων, ὅτιερ ἣν εἶχο- 
σάπηχυ, ττολυτελεῖς ἦσαν οἶχοι, xal χαϑύπερϑεν ὑττερῷα, δεξαμεναί 
τὲ πρὸς τὰς τῶν ὑετῶν ὑτπτοδοχάς, ἕλιχές ve xal πλατεῖαι xad 

ἕχαστον ἄνοδοι. τοιούτους μὲν οὖν πύργους τὸ τρίτον τεῖχος εἶχεν 

ἐνενήχουτα, τὰ μεταττύργια δὲ τούτων ἀνὰ τήχεις διαχοσίους" τὸ 
δ᾽ ov μέσον εἰς τέσσαρας xol δέχα πύργους, τὸ δ᾽ ἀρχαῖον εἰς 
ἑξήχοντα μεμέριστο. τῆς πόλεως δ᾽ ὃ πᾶς χύλλος σταδίων ἣν 

PAMLVRCLat 

2 ὑπονοήσει PARO ὑπονοήση, σὴ i. ras. m. 2 V στάσει Destinon 
βαλλόμενοσ LO — 3 ἁλώσιμοσ ἣν tr. P ἀλόσιμοσ ἢὉ προέχοπτε L 
4 λίϑοις — 5 συνηρμόζετο)] saxa enim uiginti cubitis longa et decem lata con- 
tecebantur Lat γὰρ] ys VRC εἰκοσαπήχεσι, & ex c corr. M eízoot πήχε- 

σιν Sic Τὶ δέκα πήχεσιν LV 5 συνηρμόζοντο L μήϑ᾽ ὑπ᾿ ὀργάνοις] 
μήτ᾽ ὀργάνω L neque machinis Lat 6 δυναμένοισ VRCLat δέκα — τ 
ἐπλατύνετο] hisque murus dilatabatur Lat δέχα δὲ πήχεις! δέχα πήχεσιν L 
δέχα πήχεισ VO δεχαπήχεισ KR δὲ] δ᾽ ἐπὶ Destinon αὐτῷ χαὶ P αὐτὸ καὶ 
À αὐτῶ M αὐτὸ LVRC αὐτίκα Destinon 7 πλέον L 9 ὑπὸ ἰουδαίων 
ἐγειρόμενον tr. 1 sic] ὡσ εἰσ (εἴσ A!) A oo Τὶ 10 ἐπάλξεισ, & ex Z corr. 
uid. L εἶχε! P 11 sc om. L 13.0^ € αὐτὸ τὸ τεῖχος] αὐτοτεῖ- 

goo PA ipse murus Lat αὐτοὶ τεῖχος coniecerit aliquis 14 ἁρμονίαν V! 
16 δεξάμεναί VRC 11 τὰ σα υἱετῶν Ο ἕλικες — 18 &voóoi] tortuosi 
latique singulorum ascensus Lat ἕλιχές τε x«l πλατεῖαι] ex Lat Destinon 

ἕλιχέσ τε πλατεῖαι καὶ PAM ἐχεῖ πλεῖσται καὶ πλατεῖαι LV RC 18 τοι- 
οὐτοισ C οὖν om. ML πύργοισ C 19 ἀνὰ πήχεις] ἀναπήχεισ 
PAL ἀναπήχει R! διακοσίασ 1, 20 δ᾽ αὖ] δὲ αὖ VR uero Lat 
τεσσαρεσχέδεχα V τεσσαρεσκαίδεκα RC δὲ VR 21 δ δὲ VR, om. L 
autem Lat 
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τριαχοντατριῶν. ϑαυμασίου δ᾽ ὄντος ὅλου τοῦ τρίτου τείχους ϑαυ- 

μιασιώτερος ἀνεῖχε κατὰ γωνίαν βόρειός ve xoi τερὸς δύσιν ὃ Ψής- 
quvog στούρῤγος, χαϑ' ὃν ἐστρατοπεδεύσατο Τίτος. ἐπὶ γὰρ ἑβδομή- 
χογτὰ πήχεις ὑψηλὸς ὧν ᾿Αραβίαν τε ἀνίσχοντος ἡλίου τταρεῖχεν 
ἀφορᾶν καὶ μέχρι ϑαλάττης τὰ τῆς Ἑβραίων χληρουχίας ἔσχατα" 
ὀχτάγωνος δὲ ἦν. τούτου δ᾽ ἄντιχρυς ὃ ᾿Ιπτεικὸς xal παρ᾽ αὐτὸν 
δύο χατεσχευάσϑησαν μὲν ὑφ᾽ Ἡρώδου βασιλέως ἐν τῷ ἀρχαίῳ 
τείχει, μέγεϑος δὲ xal κάλλος ἦσαν xal ὀχυρότητα τῶν xarà τὴν 
οἰχουμένην διάφοροι" πιρὸς γὰρ τῷ φύσει μεγαλοιψύχῳ χαὶ τῇ περὶ 
τὴν πόλιν φιλοτιμίᾳ τὴν ὑττεροχὴν τῶν ἔργων 0 βασιλεὺς πάϑεσιν 
οἰχείοις ἐχαρίζετο xal τρισὶ τοῖς ἡ δίστοις πιροσώττοις, ἀφ᾽ ὧν ὠνό- 
μασὲε τοὺς πύργους, ἀδελφῷ καὶ φίλῳ xci γυναιχί, τὴν μνήμην 
ἀνέϑηχε, τὴν μὲν ὡς προειρήκαμεν χτείνας δι᾿ ἔρωτα, τοὺς δὲ 
ἀποβαλὼν iv σπτολέμῳ γενναίως ἀγωνισαμένους. ὃ μὲν οὖν Ἱππιχὸς 
ἀπὸ τοῦ φίλου προσαγορευϑεὶς τετράγωνος μὲν ἦν, εὖρος δὲ χαὶ 
μῆχος εἰχοσιπτέντε ττηχῶν ἕχαστον xol ὕψος τριάχοντα, οὐδαμοῦ 
διάχενος. ὑπὲρ δὲ τὸ τιλῆρες xal ταῖς πέτραις συνηνωμένον εἰς 

ἐχδοχὴν ὄμβρων εἰχοσάττηχυς λάχχος ἣν τὸ βάϑος, ἐπάνω δὲ τούτου 
δίστεγος οἶχος ἣν εἴχοσι καὶ τυέντε σπιηχῶν τὸ ὕψος εἰς ποιχίλα 

τέγη διῃρημένος, ὑπὲρ ὃν τύρσεις μὲν διπήχεις τερομαχῶνες δὲ 
γπεριβέβληντο τριπήχεις, ὡς τὸ πτᾶν ὕψος εἰς ὀγδοήχοντα πήχεις 
συναριϑμεῖσϑαι. ὃ δὲ δεύτερος τεύργος, ὃν ὠνόμασεν az τἀδελφοῦ 
Φασάηλον, τὸ μὲν πλάτος xal τὸ μῆχος ἴσον εἶχεν, τεσσαράχοντα 

PAMLVRCLat 

1 τριάκοντα τριῶ αὶ δὲ LVR. ὄντωσ C 2 βορειός] βορείου L 
ψήφι- νοσ V 8 ἐστρατοπεδεύετο 1 ἐπεὶ 1 ἑβδομήκοντα] ὃ 1 ὅ 9a- 
λάσσησ L τὰ] χαὶ τὰ LLat ἐβραίων AC — 6 ὀκχταγωνιοσ L δ᾽ LC 
tovtov] τοιούτου 1, δὲ VR ὃ om. L παραυτὸν ex παρατὸν COIT. 
Α 7 χατεσχευάσϑησαν μὲν] κατεσχευασμένοι li κατεσχενάσϑησαν O quas 
— aedificauerat Lat tp] vnm R 8 δὲ] τε VROC et ut uid. Lat ὀχυ- 
οὔτητι L 11 οἰχείοις] οἰχείοισ καὶ ἰδίοισ Τὶ ἡδίστοις] ἰδίστοισ P 

ὠνόμασε] ex ὀνομάσαι corr. uid. V ἐπωνόμασε L 13 ἀνέϑηχε] ἀνατιϑεὶσ 
LLat χτείνας] καὶ χτείνασ AL fort. recte δ᾽ LC 14 ἀποβαλὼν, o ex 
Ao corr. A 16 εἴκοσι καὶ πέντε LRO ἕχαστοσ LVRC οὐδαμοῦ] οὐδαμοῦ 
δὲ M χαὲ οὐδαμοῦ L 11 πλῆρες] πληρέστατον L συνηνωμένον] cvrqvo- 
μένον P συνηνωμένοσ MO συνηνωμένων, ov in ov corr. uid. 1. εἰς ἐχδοχὴν] 
εἰσδοχὴν M 18 τῶν ὄμβρων LC δὲ] δὴ 1, 19 δίστεγος] διάστεγοσ P 
ἢν] ἣν. οὖν VR, om. L fort. recte 20 τέγη PAMLat τε LVRC προμα- 
χῶνες — 21 τριπήχεις i. marg. suppl. R 21 πήχεισ ὀγδοήκοντα tr. L 

d Ὰ συ δ 
23 εἰχεν] εἰχον ἃ τεσαράχοντα ἃ 

10 
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γτηχῶν ἕχαστον, ἐπὶ τεσσαράχοντα δ᾽ αὐτοῦ τὸ ναστὸν ἣν Voc. 
ἐχγάνω δὲ αὐτοῦ περιήει στοὰ δεχάτηχυς τὸ ὕψος ϑωραχίοις τε 
xci προβόλοις σχετομένη. μέσην δὲ ὑπιερῳχοδόμητο τὴν στοὰν 
γύργος ἕτερος εἴς τε οἴχους ττολυτελεῖς xal δὴ καὶ βαλανεῖον διηρη- 
μένος, ὡς μηδὲν ἐνδέοι τῷ τεύργῳ βασίλειον δοχεῖν. τὰ δ᾽ ἄχρα 
τοῖς τιρομαχῶσι καὶ ταῖς τύρσεσιν T 7) Zt6QLGUTOÜ χεχύσμητο. πηχῶν 

δ᾽ ἣν τὸ zt&v ὕψος ὡς ἐνενήχοντα, xai τὸ μὲν σχῆμα τταρεῴχει τῷ 

χατὰ τὴν Φάρον ἐχπτυρσεύοντι τοῖς ἐττὶ .“Α΄λεξανδρείας τελέουσι, τῇ 
γεεριοχῇ δὲ τιολὺ μείζων ἦν᾽ τηνικαῦτά γε μὴν τυραννεῖον ἀτεδείχϑη 
τοῦ Σίμωνος. ὃ δὲ τρίτος τούργος ἡ Ἰ]αριάμμη, τοῦτο γὰρ ἡ βα- 
σιλὶς ἐχαλεῖτο, μέχρι μὲν εἴχοσι πηχῶν ναστὸς vv, εἴχοσι δὲ τιήχεις 
εἰς εὖρος διέβαινε καὶ μῆχος ἴσον, πολυτελεστέραν δὲ xal σπτοιχι- 
λωτέραν τῶν ἄλλων τὴν οἴχησιν εἶχεν ér&vo, τοῦ βασιλέως οἰχεῖον 
ὑτιολαβόντος τὸν ἀττὸ γυναιχὸς ὀνομασϑέντα χεχοσμῆσϑαι τιλέον ἢ 
τοὺς «zt ἀνδρῶν, ὥσπερ ἐχείνους τοῦ τῆς γυναικὸς ἰσχυροτέρους. 
τούτου τὸ τᾶν ὕψος σπτεντήχοντα καὶ τιέντε τιηχῶν wv. 

4. Τηλικοῦτοι δ᾽ ὄντες οἱ τρεῖς τὸ μέγεϑος ττολὺ μείζονες ἐφαί- 

γοντο διὰ τὸν vO:tov' αὐτό τε γὰρ τὸ ἀρχαῖον τεῖχος, ἐν ᾧ ἤσαν, 
ἐφ᾽ ὑψηλῷ λόφῳ δεδόμητο, xci τοῦ λόφου χαϑάττερ χορυφή τις 
ὑψηλοτέρα πιροανεῖχεν εἰς τριάχοντα πήχεις, ὑττὲρ ἣν οἱ τεύργοι 
xcíuevoL ττολὺ δή τι τοῦ μετεώρου τιροσελάμβανον. ϑαυμάσιον δὲ 
χαὶ τῶν λίϑων ἣν τὸ μέγεϑος" ov γὰρ ἐξ εἰχαίας χερμάδος οὐδὲ 
φορητῶν ἀνϑρώττοις ττετρῶν συνειστήχεσαν, λευχὴ δὲ μάρμαρος 

PAMLVRCLat 

1 δ᾽ αὐτοῦ — ὕψος δὲ (δ᾽ C) ἣν τὸ ναστὸν αὐτοῦ ὕψος PAMVROC Zn 

pilae modum farta et solida eius altitudo surgebat Lat τὸ ex τὸν corr. L 
2 ἐπάνω — vwoc]i. marg. suppl. P om. C i. ras. 7 ἐπάνω] ἐπάνωϑεν L 
αὐτοῦ] τούτου L hanc Lat περιῴει] erat Lat στοὰ] ἡ στοὰ 1, δεχα- 
πήχησ PR! δεχάπηχησ A δεκαπήχεισ V δεκαπήχισ ex corr. ἢ ϑωραχείοισ V 
3 σχεπομένη, ἡ ex ov corr. A. μέση 3 δ᾽ LO τῆι στοᾶι 16, 4 πύργος] 
πῦργόσ τε 1. καὶ post 0j om. L.— ὡς -- δοχεῖν] ne quid regalis usus ei 
uideretur deesse Lat τὰ δ᾽ — ὃ χεχόσμητο] in summo autem propugnaculis 
minisque erat ornata Lat δὲ VRC 6 τύρσεσιν ἡ περιαυτοῦ!] ῬᾺ τύρσεσι 
μᾶλλον ἥπερ ὃ πρὸ αὐτοῦ MLVRO 1 δ᾽ ἦν] δὴ ΡΑΥ͂ΒΟ τῷ! τὸ PAV!'R 
8 ἐπ᾿ ΤΥΒΟ 9 περιοχεῖ Ρ μεῖζον ῬΡΙΟ 10 μαριάμηΜ 11 πηχῶν μὲν 
εἴχοσι tr. L haud male δὲ] τε Destinon πήχεις] πήχυσ C 12 εἰς om. C 
13 οἰχεῖον] proprium seque dignum Lat 14 ὀνομασϑέντα] ὠνομασϑέντα 
πύργον O appellata turris Lat χεκοσμεῖσθϑαι ἃ 15 τοῦ] τοῦσ Αἱ 
ioyvootégovo À ὀχυρωτέρουσ LVR ὀχυροτέρουσ C — 16 καὶ πέντε] ἐνέα sic 1, 
quique Lat 11 δὲ LVRC 18 αὐτο] αὐτῶ P 19 29] ip! P d» L 
δεδώμητο P — 20 zv| jv P ἦν ML 23 συνιστήχεσαν A 
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) , 2 Ἀ ' ' - CS p. - i » SU Y 5 

ἐτμήϑη" xai τὸ μὲν μῆχος ἕχαστης ττηχῦν ἣν εἴχοσι, δέχα δὲ evgog 
| 5.2 , , δ᾽ ye el ^^ c - e 

xal βάϑος πέντε, συγνήνγωντο ἐπ ἀλλήλοις ὡς δοχεῖν ἕχαστον 
, / 5 / 2 - 

σεύργον μίαν εἶναι ττέτραν avozceqvxviav, ἔπειτα δὲ τιεριεξέσϑαι 
“ - ᾿ “ γ $8 , 

χερσὶ τεχνιτῶν εἰς σχῆμα xol γωνίας" οὕτως ουδαμόϑεν ἡ συνάφεια 
- € , ^ , 3) τὰ X 

τῆς ἁρμονίας διεφαίνετο. χειμένοις δὲ ττρὸς &oxvov αὐτοῖς ἔνδοϑεν 
c - 2 , ΄ L 

|j τοῦ βασιλέως αὐλὴ προσέζευχτο, παντὸς λόγου χρείσσων" οὔτε 
^ , , » 3 

γὰρ πολυτελείας ovre χατασχευῆς τινος ἔλξειττεν ὑπερβολήν, ἀλλὰ 
[94 , cr 

τετείχιστο μὲν ἀπασα τριάχοντα πήχεις τὸ ὕψος χύχλῳ χατ᾽ ἴσον 
vu 7 , 2 — 

διάστημα, χεχοσμημένοις δὲ σπτύργοις διείλητυτο ἀνδρῶσί ve μεγί- 
2 € € 2 c 

στοις καὶ εἰς ξενῶνας ἑἕχατονταχλίνους" ἐν οἷς ἀδιήγητος μὲν ἢ 

ποικιλία τῶν λίϑων ἣν, συνῆχτο γὰρ τιολὺς ὃ “τανταχοῦ σπάνιος, 
P] N , S τὸ 

ϑαυμασταὶ δὲ ὁροφαὶ μήχει v6 δοχῶν χαὶ λαμπρότητι. τεροχοσμη- 
, ! 1 - , 

μάτων, οἴχων δὲ στλῆϑος xcl διαφοραὶ σχημάτων stegl τούτους 
» ' 9 , ' Ὁ 2 

μυρίαι, ττασίν ye μὴν αἀττοσχευαὶ τιλήρεις, xai τὰ τιλείω τῶν ὃν 
, , É 2 , - , 5 US 

ἕχάστοις χειμένων ἐξ ἀργύρου τὲ xal χρυσοῦ. πιερίστοα δὲ δι΄ ἀλ- 

λήλων ἐν χκύχλῳ πολλά, xai στῦλοι τιρὸς ἑχάστῳ διάφοροι, τά γε 
M , , , ' , , 

μὴν τούτων ὕτιαιϑρα zt&vra χλοερά, καὶ ποιχίλαι μὲν vat μαχροὶ 
Υ P 2 € , N N , ' / - Pal , 

δὲ δὲ αὐτῶν σπιερίπατοι χαὶ περὶ τούτους εὕριττοι βαϑεῖς δεξαμεναί 
- ^ , ) τε ως - 

τὲ ταγταχοῦ χαλχουργημάτων τιξδρίτελεοι, δι᾿ ὧν τὸ ὕδωρ ἐξεχεῖτο, 
^ , , LA , γ ' ^ 

xal z0AAOl zteQl τὰ νάματα πούργοι σπιελειάδων ἡμέρων. αλλὰ γὰρ 
» 2 €- eN 2 M ^ ΄ 

ov9 ἑρμηνεῦσαι δυνατὸν ἀξίως τὰ βασίλεια, xol φέρει βάσανον 
c ῃ CONO - κι " 2 ? b] ὃ 
ἢ μνήμη τὰς τοῦ λῃστριχοῦ πυρὸς δαττάνας ἀναφέρουσα ov γὰρ 

-“ ς A , ξ 32 2 ς M - »! 2 o , c 

ταῦτα Ῥωμαῖοι χατέφλεξαν, αλλ ὑπὸ τῶν ἔνδον ἐπιβούλων, ὡς 
΄ 2 2 € - 2 , 2 ' M - 3 

χυροξιρήχαμεν, ἕν ἀρχῇ τῆς ἀποστάσεως αττὸ μὲν τῆς «Ἵντωνίας 

PAMLVRO Lat 

1 ἑχάστη L jv om. L εὔροσ δὲ δέχα tr. L 2 συνήνοντο A 

δὲ LVR 3 εἶναι om. M ἔπειτα δὲ] ἐπὶ τὰ L περιεξέσϑα] PA1VROC 

περιέξεσται ex corr. Α περιεξέσται M. πέοιξ ἔχεσϑαι 1, formata Lat 4 τεχ-: 

νητῶν AV! 6 χρεῖσσον P! 1 ἔλιπεν LO ὑπερβολὴ L αλλὰ -- 9 διεί- 
ληπτο] sed tota quidem muro per triginta cubitos edito cincta erat, aequali 
autem ambitu turribus ornatissimis ambiebatur Lat 8. ἅπασα] πᾶσα L — xac! 

icov, τ᾿ ex v corr. M χαϑ᾽ ὅσον, 9 πύργοισ διείληπτο δὲ tr. L δὲ fort. 
melius cum Lat ante διάστημα ponetur 10 ξενεῶνασ L ἑχατοντατρι- 

χλίνουσ L centenum lectorum Lat 11 γα 9 Μ 12 δ᾽ Ο λαμπρότητα C 
18 διαφοραὶ διὰ [φορὰ 1, fort. recte 14 μύριοι P. μυρίοι Α μυρία L fort. 

recte z&civ] πᾶσαι 1, πᾶσίν — πλήρεις] plenaque omnia suppellectilis 
Lat xal τὰ πλείω] καταπλείω L 15 περίστωα MLV'R 16 ye] τε L 

17 ὕπαιϑρα] vxs-|99c, eras. uid. ν A ὕπεϑρα C πάντα] πανταχοῦ LVRC 
utique (repone ubique) Lat 18 τούτοισ LVR. δεξαμεναί] zal δεξαμεναί VR 

19 πανταχοῦ] PALLat πολλαχοῦ MVRC 20 πελιάδων PAMC ἡμερῶν P 
23 Ῥωμαῖοι χατέφλεξαν] a romanis incensa sunt Lat ἀλλὰ, 24 ἀποστά- 
σεως] ἀποστάσεωσ xoi PAMVRLat ἀποστάσεωσ χατεφλέχϑησαν xa) C μὲν om. L 
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E ' 

ἤρξατο τὸ mo, μετέβη δ᾽ ἐπὶ và βασίλεια καὶ τῶν τριῶν ττύργων 
τὰς στέγας ἐτενεμήϑη. 

V. 1. Τὸ δ᾽ ἱερὸν ἵδουτο μέν, ὥσττερ ἔφην, ἐπὶ λόφου χαρ- 
τεροῦ, xav. ἀρχὰς δὲ μόλις ἐξήρχει τὸ ἀνωτάτω χϑαμαλὸν αὐτοῦ 
τῷ τε γαῷ xci τῷ βωμῷ" τὰ γὰρ πέριξ ἀττόχρημνος ἦν xal xar- 
ἄντης. τοῦ δὲ βασιλέως Σολομῶνος, ὃς δὴ χαὶ τὸν ναὸν ἔχτισεν, 

τὸ xav. ἀνατολὰς μέρος ἐχτειχίσαντος, ἐπιετέϑη μία στοὰ τῷ χώ- 
ματι" καὶ χατά γε τὰ λοιττὰ μέρη γυμνὸς ὃ ναὸς ἦν. τοῖς δ᾽ ἑξῆς 
αἰῶσιν ἀεί τι τοῦ λαοῦ σπιροσχωγνύντος ἀνισούμενος ὃ λόφος ηὐρύ- 

184 

vero. διαχόιϊναντες δὲ xol τὸ σπιροσάρχτιον τεῖχος τοσοῦτον τίροσ- 186 
ἐλάμβανον ὅσον ὕστερον ἐπεῖχεν ὃ τοῦ παντὸς ἱεροῦ περίβολος. 
τειχίσαντες δ᾽ ἐχ δίζης τριχῆ χυχλόϑεν τὸν λόφον χαὶ μεῖζον ἐλ- 

ztíÓog ἐχττονήσαντες ἔργον, εἰς ὁ μαχροὶ μὲν ἐξαναλώϑησαν αἰῶνες 

αὐτοῖς καὶ οἱ ἱεροὶ δὲ ϑησαυροὶ τιάντες, οὺς ἀγεγτίμτίλασαν οἱ τταρὰ 
τῆς οἰχουμένης δασμοὶ σιεμτεόμενοι τῷ ϑεῷ, τούς τὲ ἄνω ττερι- 
βόλους xci τὸ χάτω ἱερὸν ἀμφεδείμαντο. τούτου τὸ τατιειγότατον 
a;zÓ τριαχοσίων ἀνετειχίσαντο “τηχῶν, xarà δέ τινας τόπους χαὶ 
χελδίονος. οὐ μέντοι sav τὸ βάϑος ἐφαίνετο τῶν ϑεμελίων" ir 
πολὺ γὰρ ἔχωσαν τὰς φάραγγας ἀνισοῦν βουλόμενοι τοὺς στενωπιοὺὶς 
τοῦ ἄστεος. πέτραι δὲ τεσσαραχοντατήχεις τὸ μέγεϑος ἦσαν τοῦ 

δομήματος" ἢ ve γὰρ δαιμίλεια τῶν χρημάτων xal τοῦ λαοῦ φι- 
λοτιμία λόγου μείζονας ἐποιεῖτο τὰς ἐπιβολάς, καὶ τὸ μηδὲ ἐλτπιι- 
σϑὲν ἕξειν πέρας ἐπιμονῇ καὶ χρόνοις ἣν ἀνύσιμον. 

PAMLVRCLat 
1 ἤρξατο] εἴρξατο P correpit Lat δὲ LVR. 2 ἀπενεμήϑη M. μετενε- 

uj99 C | 308 VRC ἐπὶ ὑπὸ.  4«0]cvo PA ἀνωτάτω] ἄνω C 
5 γὰρ] δὲ], 6 óbom.L σολόμωνοσ C 7 vró-xav' A ἐπετέϑη] εἴτ᾽ ἐτέϑη 
L est imposita Lat μία om. VRO χώματι! σχώματι ut uid. C S δὲ 

γ 80 9 ποούχωνύντοσ Α προσχοννύντοσ C 10 προσέλαβον LC 
11 ὕστερον om. 3 ἐπῆχεν O ἱεροῦ] ἱερὸσ L 12 τειχήσαντεσ P τειχί- 
σαντεσ ex τοιχήσαντεσ corr. L ὁὲ LVRC ix δίζης om. LVRCLat 
τριχῆ spurium putat Destinon χυχλώϑεν P χύχλω LVR χύχλο sic C 18 uiv 
5. P ἐξανηλώϑησαν MVRC 14 ἐνεπίμπλασαν L ἀνεπίπλασαν C — 16 τού- 
του τὸ ταπεινότατον] cuius quod. humillimum fuit Lat τούτου τὸ] τοῦτο 
ῬΑ τοῦτο τὸ 1, οὗ τὸ ex Lat Destinon ταπεινότερον L 11 τόπους] 
τόϊπουσ, post ὁ spatium uacuum 6—7 litt. C zai] 1, ἐκ PAMVRC etiam 

Lat 19 στενοποὺσ VR — 20 ἄστεωσ ex corr. P τεσσαράκοντα πήχεισ PAL 
τεσσεράκοντα πήχεισ Vi τὸ — 21 δομήματος] τοῦ] δωμήματοσ ἦσαν P! τὸ 
μέγεθοσ)]τοῦ δωμήματοσ ἦσαν ex corr. P 21 δωμήματοσ (μ ante ἡ i. ras. P) 
PALR δαψιλεία PL δαψιλία R τοῦ] ἡ tov ML 22 usiGovoo C 
ἐπιβουλάσ A — μὴδ᾽ L 
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2. Ἦν δὲ ἄξια τῶν τηλικούτων ϑεμελίων xol và ὑπτὲρ αὐτῶν 
ἔργα" διτελαῖ μὲν γὰρ αἱ στοαὶ πᾶσαι, κίονες δ᾽ αὐταῖς εἰχοσιττιέντε 
πηχῶν τὸ viog ἐφεστήχεσαν μονόλιϑοι λευχοτάτης μαρμάρου, χε- 
δρίνοις δὲ φατνώμασιν ὠρόφωντο. τούτων ἡ μὲν φυσιχὴ πολυτέ- 
λειὰα xal τὸ εὔξεστον καὶ τὸ ἁρμόνιον παρεῖχε ϑεωρίαν ἀξιόλογον, 
οὐδενὶ δὲ ἔξωϑεν ovre ζωγραφίας οὔτε γλυφίδος ἔργῳ τιροσηγλάιστο. 
χαὶ σπιλατεῖαι μὲν ἦσαν ἐπὶ τριάχοντα πήχεις, ὃ δὲ πᾶς χύχλος 
αὐτῶν εἰς ἕξ σταδίους συνεμετρεῖτο πιεριλαμβανομένης xal τῆς 4dy- 

τωνίας" τὸ δ᾽ ὕπαιϑρον ἅτταν τιξητοίχελτο τταντοδαττῷ λέϑῳ κατε- 
στρωμένον. διὰ τούτου τεροϊόντων ἐπτὶ τὸ δεύτερον ἱερὸν δρύφαχτος 
περιβέβλητο λίϑινος, τρίττηχυς μὲν vuog, πάνυ δὲ χαριέντως διειρ- 
γασμένος" ἐν αὐτῷ δὲ εἱστήχεσαν ἐξ ἴσου διαστήματος στῆλαι τὸν 
τῆς ἁγνείας προσημαίνουσαι νόμον oai μὲν Ἑλληνικοῖς ai δὲ Ῥω- 
μαϊχοῖς γράμμασιν μηδένα ἀλλόφυλον ἐντὸς τοῦ ἁγίου παριέναι" 
τὸ γὰρ δεύτερον ἱερὸν ἅγιον ἐχαλεῖτο. χαὶ τεσσαρεσχαίδεκα [uiv] 
βαϑμοῖς ἣν ἀναβατὸν ἀττὸ τοῦ πρώτου, τετράγωνον δὲ ἄνω xal 
τείχει τυξριχυξφραγμένον ἰδίῳ. τούτου τὸ μὲν ἔξωϑεν ὕψος xaíto 
τεσσαράχοντα στηχῶν ὑπάρχον ὑπὸ τῶν βαϑμῶν ἐχαλύτπιτετο, τὸ δὲ 
ἔνδον εἴχοσι xai τεέντε στηχῶν ἣν" τιρὸς γὰρ ὑψηλοτέρῳ δεδομημένου 
τοῦ βαϑμοῦ οὐχέτ᾽ ἣν ἅτταν εἴσω χαταφανὲς χαλυπτόμενον ὑπὸ 

PAMLVRCLat 

1 τηλικούτων] τοιούτων VRO ϑε- μελίων, eras. 4 V χαὶ om. Lat 
2 uiv γὰρ om. Lat κίοναισ ἢ δὲ ΕΟ εἰχοσιπέντε, ux ex corr. M 
3 τὸ om. P ὑφεστήχεσαν L et ut uid. Lat, in quo legitur quas columnae 
sustinebant 4 δὲ] τε L ὠρόφοντο (o ex o corr. C) PAMRC μὲν 
om.L 5 χαὶ] χατὰ L εὔξαιστον C 6 δὲ] δ᾽ ἃ τ᾽ L οὔτε] οὕτωσ P 
προσιγλάιστο R 7 ἦσαν] χα , ἐπὶ] ἐπὶ ex oí corr. P 9 τὸ δ᾽ τὸ δὲ 
VRO καὶ τὸ 1 ὕπαιϑρον] ὕπε: ϑρον, eras. o C παντοδαπῷ λίϑῳ] Destinon 
παντοδαπῶν λίϑων codd. omnium quidem generum lapidibus Lat χατεστρωμ- 
μένον P χκατεστρωμένων V et ex corr. A. [10 προϊόντων] πραττόντων L 
óovpaztóc L 11 περιεβέβλητο C λίϑινος! λίϑοσ M. τρίπηχησ V τρι- 
πήχησ R τρίπυχησ C μὲν om.L χαριεντῶσ Ῥ διειργασμένωσ Τι Ὁ 
12 δὲ εἱστήκεσαν] διεστήχεσαν 1, δ᾽ εἰστήχεσαν € post στῆλαι ras. 5 
litt. C 13 ἀγνείασ P!AC προσσημαίνουσαι € προσημαίνουσι V!R 

γόμον om. R 14 γράμμασι om. V μηδένα] μὴ δεῖν MLC παρεῖ- 
ναι L 15 ἱερὸν om. C καλεῖται 1, τεσσαρισχαίδεχα ῬΑ τεσσαρκαί- 
δεχα Sic C μὲν om. PALat 17 περιφραγμένον A'C χαίπερ] καὶ onto 
(ὑπερ P) PA xal περι C 18 τεσσεράχοντα V ὑπάρχον — 19 πηχῶν 
om. C ὑπάρχων PV! δ᾽ 1, [9 δεδωμημένου PAL δεδομένου CO 20 τοῦ 
βαϑμοῦ! βαϑμοῖσ L τοῖσ βαϑμοῖσ VRO per gradus Lat τοῦ βάϑρου Destinon 
τοῦ βάϑους Niese  οὐχέτι VRO εἴσω] τὸ εἴσω Niese 
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τοῦ λόφου. μετὰ δὲ τοὺς δεχατέσσαρας βαϑμοὺς τὸ μέχρι τοῦ τεί- 
χους διάστημα ττηχῶν ἣν δέχα, τᾶν ἰσότεεδον. ἔνϑεν ἄλλοι τιάλιν 

χεεντέβαϑμοι κλίμαχες ἀνῆγον ini τὰς στεύλας, αἱ ἀττὸ μὲν ἄρχτου 

x«l μεσημβρίας ὀχτώ, χαϑ᾽ ἑἕχάτερον τέσσαρες, δύο δ᾽ ἦσαν ἐξ 
ἀνατολῆς xav. ἀνάγχην᾽" διατετειχισμένου γὰρ χατὰ τοῦτο τὸ χλίμα 

ταῖς γυναιξὶν ἰδίου πρὸς ϑρησχείαν χώρου ἔδει δευτέραν εἶναι 

πύλην" τέτμητο δ᾽ αὕτη τῆς πρώτης ἄντιχρυς. χὰχκ τῶν ἄλλων δὲ 

χλιμάτων μία μεσημβρινὴ nói xai μία βόρειος, ÓL ἧς εἰς τὴν 

ishgneuity εἰσῆγον" χατὰ γὰρ τὰς ἄλλας οὐχ ἐξῆν παρελϑεῖν 

γυναιξίν, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ τὴν σφετέραν ὑτεερβῆναι τὸ διατείχισμα. 
ἀνεῖτό ye μὴν ταῖς v' ἐπιχωρίοις xol ταῖς ἔξωϑεν ὁμοφύλοις ἐν 
ἴσῳ πρὸς ϑρησχείαν ὃ χῶρος. τὸ δὲ τιρὸς δύσιν μέρος οὐχ εἶχε 

uL Jin ni Y ' ) VD , ' A^ c D $ 
χεύλην, ἀλλὰ διηνεχὲς ἐδεδόμητο ταύτῃ τὸ τεῖχος. αἱ στοαὶ δὲ ue- 

Σλ -»" η “ 2 - , ' Y , ' - “- 

ταξὺ τῶν σπυυλῶν αἀττὸ τοῦ τείχους ἔνδον ἐστραμμέναι ττρὸ τῶν γαζο- 
, , ns s J^ 2 , , 3 φυλαχίων σφόδρα uiv χαλοῖς χαὶ μεγάλοις ἀνείχοντο χίοσιν, ἦσαν 

TJ c - ^ - ΄ - , 1 ) ^ , 

ὃ ἁπλαῖ, xal ττλὴν τοῦ μεγέϑους τῶν χάτω χατ᾽ οὐδὲν ἀπεελεί- 
στοντο. 

d v nage c M 3) , € M 2 , , 

9. Τῶν δὲ πυλῶν αἱ uiv ἐννέα χρυσῷ χαὶ ἀργύρῳ xexaLvu- 
, , 5 c , ΣῪ ^ , 

μέναι τεανταχόϑεν ἦσαν ὁμοίως ve αἵ ve παραστάδες xci τὰ ὑττέρ- 
P) ς - - , Ad ^ - - 

ϑυρα, μία δ᾽ ἡ ἔξωϑεν τοῦ νεὼ Κορινϑίου χαλχοῦ πολὺ τῇ τιμῇ 

PAMLVRC Lat 

1 δεκατέσσαρας] δεκατέσσαρεισ sic V'R (0. C τὸ — 2 ἰσόπεδον] spa- 
tium erat usque ad murum trecentis cubitis planum Lat — 2 πάλιν ἄλλοι tr. P 

3 πεντέβαϑμοϊ πεντεβαϑμοὶ V πέντε βαϑμοὶ RC ἕνδεκα βαϑμοὶ PA!M. ἑνδεχά- 
βαϑμοι ex corr. A ἔνδεχα L; cf. 8206 πεντέβαϑμοι κλίμακες] quinque gradus 
et scalae Lat ci] αἱ PVRC, om. Lat 4 x9. ἑἕχάτερον] καϑ᾽ ἕτερον δὲ (δὲ 

expunctum, i. marg. ascriptum z«9* ἑχάτερον A) PAM χαϑ᾽ ἕτερον L utrimque 
. . 6 , * 5 - 

uidelicet Lat τεσαρεσ A δ C δὲ VR ήἠσαν]) εἷσαν C, om. Lat — 5 zac? 
ἀνάγκην) δι᾿ ἀνάγκχησ L κατὰ — κλίμα om. Lat 7 τέτμητο — 8 πύλη] 

contra primam uero secreta erat δῷ aliis regionibus una porta meridiana Lat 

ó VR δὲ om. VRCLat  $ βόρειος] βάροσ C δι᾽ ἧς] quibus Lat 9. γυναι- 
κωνίτην PO παρελϑεῖν οὐκ ἐξὴν tr. L 10 σφετέραν] ἐφ᾽ ἑτέραν 1, suam 
Lat διατειχίσματοσ C! 11 ταῖς τ τοῖσ Μ ταῖσ τε L τοῖσ τε VRC καὶ 

τοῖσ ἔξωϑεν ΜΥΒΟ — 13 ἐδεδώμητο AL ἐνδεδώμητο P δὲ 1. marg.suppl. A 
14 ἐστραμέναι 5 πρὸσ 1, πρὸ. C γαζοφυλαχείων LVR.— 15 σφόδρα, 9 
s. € 16 δὲ LVRC πλὴν tov] ἀπλέτου VRC χάτω ex χάτου 
corr. C ἀπελίποντο C 18 ἀργύρω κχεχαλυμμέναι, litt. ἀργύρω κε 
i. ras. A 19 τε αἵ vs] τε αἱ P αἵ τε M δ᾽ αἵ τε L ve VRC 20 δ᾽ z] 
δὴ L δὲ ἡ VR τοῦ] τῶ VR χορινϑίω χαλχῶ C χαλκοῦ] χαλ- 
χοῦ πύλη M 
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τὰς χαταργύρους xal τιεριχρύσους ὑττεράγουσα. xai δύο μὲν ἑκάστου 
συλῶνος ϑύραι, τριάχοντα δὲ vij τὸ ὕψος ἑκάστης xal τὸ τιλάτος 
Qv 1 πεντεκαίδεκα. μετὰ μέντοι τὰς εἰσόδους ἐνδοτέρω χυλατυγόμενγοι 

“ταρ ἕκατερον τριακονταττήχεις ἐξέδρας εἶχον εὐρός τε καὶ μῆκος 
πυργοειδεῖς, δινηλὰς δ᾽ ὑτιὲρ τεσσαράχοντα στήχεις᾽ δύο δ᾽ ἀνεῖχον 
ἑχάστην χίονες δώδεχα τιηχῶν τὴν τιξριοχὴν ἔχοντες. xoi τῶν μὲν 
ἄλλων ἴσον ἦν τὸ μέγεϑος, ἡ δ᾽ ὑπὲρ τὴν Κορινϑίαν ἀπὸ τῆς γυναι- 
χωγίτιδος ἐξ ἀγατολῆς ἀγοιγομένη τῆς τοῦ ναοῦ τεύλης GYTUXQU ττολὺ 

μείζων" πεντήκοντα. γὰρ zii ay οὖσα τὴν ἀνάστασιν τεσσαραχοντα- 
πήχεις τὰς ϑύρας εἶχε καὶ τὸν xóouov ττολυτελέστερον ἐπὶ δαψιλὲς 

γιάχος ἀργύρου τε xal χρυσοῦ. τοῦτον δὲ ταῖς ἐννέα “τύλαις ἐτεέχεεν 

ὃ Τιβερίου πατὴρ ᾿Αλέξανδρος. βαϑμοὶ δὲ δεχαττέντε sog τὴν 
μείζονα τεύλην ἀτιὸ τοῦ τῶν γυναικῶν διατειχίοματος ἀνῆγον" τῶν 
γὰρ χατὰ τὰς ἄλλας zévre βαϑμῶν ἦσαν βραχύτεροι. 

4. Αὐτὸς δὲ ὁ ναὸς κατὰ μέσον κείμενος, τὸ ἅγιον ἱερόν, δώ- 

δεχα av Hole ἣν ἀναβατός, χαὶ τὸ μὲν χατὰ τυρόσωπον ὕψος τὲ 

χαὶ εὖρος ἴσον ἀνὰ πήχεις ἑχατόν. κατότιιν δὲ τεσσαράχοντα σήχεσι 
στεγότερος" ἔμπροσϑεν γὰρ ὥσττερ ὦμοι παρ᾽ ἑχαάτερον εἰκοσαπήχεις 
διέβαινον. U πρώτη δ᾽ αὐτοῦ zT πηχῶν ἑβδομήκοντα τὸ ὕψος 
οὖσα xal εὖρος εἴχοσι xal τιέντε, ϑύρας οὐχ εἶχε᾽ τοῦ γὰρ οὐρανοῦ 
τὸ ἀφανὲς xol ἀδιάχλειστον ἐνέφαινε" χεχρύσωτο δὲ τὰ μέτωπα 

PAMLVYV RCLat 
1 ὑπεραγουΐϊ- σα 1, 2 τριάκοντα δὲ] τριαχοντατριῶν 1, ἕχαστη L 

35vom.C πεντεχαίδεχα] δώδεκα Ὁ 4 τριάκοντα πήχεισ AVRO ἐξέδρας --- ὃ 
πήχεις om. Ο εἶχεν 1 5 ὑψηλὰς] cum Lat Coeceji ὑψηλαὶ codd. δὲ VR 
δὲ LVR τ δὲ VRC κορινϑείαν Ὁ γυναικονίτιδοσ PAM! 8 r5c -ἢ 

μείξων] templi porta sine dubio maior erat Lat, quem ἀνοιγομένη τοῦ ναοῦ 

πύλη ἀντικρυσ habuisse uideri adnotat Destinon dvuxgvo L — 9 οὖσα τὴν 
ἀνάστασιν] surgens Lat ἀνάτασιν i. marg. cod. T teste Cardwello 
10 τεσσαράκοντα (τεσσεράχοντα VR) πήχεισ AMVR ἐπὶ δαψιλὲς] ἐπεὶ δα- 
ψιλὲσ A ἐπιδαψιλὲσ PLVC ἐπὶ δαψιλὲς πάχος ἀργύρου] crassiore argento 
Lat 11 τούτων ἃ τοῦτο K δὲ] deleuit Α om. L 12 τιβερείου L 
πεντεχαίδεκα Bekker [18 πύλν O γυναιχῶν, o ex óg corr. A — 14 πέντε 
βαϑμῶν] cf. p. 401, 3 xar& τὰς] κατὰσ C — βραχύτεραι L 18 δ᾽ ML 
16 ἀναβατός] ἀβατοσ (o ex v corr. A) PAVR ἄβατον C τε om. C 

11 ἴσον] εἴσω PA ἴσοσ M icoc VR τεσσεράκοντα V!R πήχεισ L 
18 στενώτεροσ V! ἔμπροσϑεν — 19 διέβαινον] aditus enim. ueluti quibus- 
dam wmneris utrimque uicenum cubitorum producebantur Lat — ouod] ὁμοίω L 

εἴχοσι πήχεισα VO. 19 δὲ VRC 20 οὖσα, o? i. ras. A. εἰκοσιπέντε A!L 
τοῦ — 21 ἐνέφαινε! caeli enin secrela quod (quo cod. Vat.) interclusa erat signi- 

ficabat Lat 21 ἀφανὲς] ἀχανὲς Bekker ἀδιάκλειστον] διάχλειστον P τὸ 
ἀδιάκλειστον L ἐνέφαινε] ἀνέφενε C 
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γιάντα, καὶ δι᾿ αὐτῆς 0 τὲ τιρῶτος οἶκος ἔξωϑεν zac κατεφαίνετο 

μέγιστος ὦν, xal τὰ ztegl τὴν εἴσω τούλην ττάντα λαμτιόμενα χρυσῷ 
τοῖς ὁρῶσιν ὑτιέγεισιτεν. τοῦ δὲ ναοῦ ὄντος εἴσω διστέγου μόνος ὁ 
πρῶτος οἶχος τιρούχειτο xal διηνεχὲς εἰς τὸ ὕψος, ἀνατεινόμενος 

μὲν iw ἐγνενήχοντα πήχεις, μηχυνόμενος δὲ ἐττὶ πεντήχοντα καὶ 
διαβαίνων éw' εἴχοσιν. ἡ δὲ διὰ τοῦ οἴχου τυύλη χεχρύσωτο μέν, 
ὡς ἔφην, πᾶσα χαὶ ὅλος ὃ περὶ αὐτὴν τοῖχος, εἶχε δὲ xoi τὰς 
χρυσᾶς ὑπὲρ αὐτῆς ἀμπέλους, ἀφ᾽ ὧν βότρυες ἀνδρομήχεις κατε- 
χρέμαντο. ὄντος δὲ ἤδη τοῦ ναοῦ διστέγου, ταπεινοτέρα τῆς ἔξωϑεν 
ὄψεως ἡ ἔνδον jv χαὶ ϑύρας εἶχε χρυσᾶς ττεντηχοντα:υέντε ττήχεων 
τὸ ὕψος, εὖρος δ᾽ ἑχχαίδεχα. πρὸ δὲ τούτων ἰσόμηκες καταϊτέτασμα 
γυἕσχιλος ἦν Βαβυλώνιος ττοιχιλτὸς ἐξ ὑαχίνϑου xai βύσσου χόχχου 

τὲ xci πιορφύρας, ϑαυμαστῶς μὲν εἰργασμένος, ovx ἀϑεώρητον δὲ 
τῆς ὕλης τὴν κρᾶσιν ἔχων, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰχόνα τῶν δλων" ἐδόχει 
γὰρ αἰνίττεσϑαι τῇ χόχχῳ μὲν τὸ πῦρ, τῇ βύσσῳ δὲ τὴν γῆν, τῇ 
δ᾽ ὑακίνϑῳ τὸν ἀέρα, καὶ τῇ πορφύρᾳ τὴν ϑάλασσαν, τῶν μὲν & 
τῆς χροίας ὁμοιουμένων, τῆς δὲ βύσσου xal τῆς πορφύρας διὰ τὴν 
γέγεσιν, ἐπειδὴ τὴν μὲν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ, τὴν δ᾽ ἡ ϑάλασσα. χατε- 
γέγρατιτο δ᾽ ὃ χιέτιλος ἅπασαν τὴν οὐράνιον ϑεωρίαν τελὴν ζῳδίων. 

ὅ. Παριόντας Ó εἴσω τὸ ἐπίπεδον τοῦ ναοῦ μέρος ἐξεδέχετο. 
τούτου τοίνυν τὸ μὲν ὕψος ἑξήχοντα πηχῶν xol τὸ μῆχος ἴσον, 
εἴχοσι δὲ πηχῶν τὸ τιλάτος ἢ - 

^ 2 € , , 

v. τὸ ὁ ἑξηχοντάπηχυ πάλιν διή- 

PAMLVRCLatHegesippus V 9 p. 259. 

1 πάντα om.L ἔξωϑεν] ἔσωϑεν MVRC extrinsecus Lat ὅἅπασ LVRC 
2 μέγιστος cov om. Lat 3 ὑπέπτεν ascripto i. marg. πὶ A ὑπέπτιστε C! 

τοῦ — 4 ὕψος) cum autem interior eius pars duplici tecto fulgeret, adiacens ei 

prima porta patebat in altitudinem perpetuam Lat; graeca corrupta ναοῦ δὲ 
{-.1, ὄντωσ C 4 προσέχειτοῖ, 5 ἐπὶ LVRC. 6 ἐπ᾽ ἐπὶ Ὸ ἐφ᾽ ΒΞ εἴκοσι 
PA!LR'V εἴκοσι Σ ἢ — 1 τοῖχος] ipsius uero aedes tota inaurata erat, ut αἰαὶ, 

€t circa eam saxeus paries Lat 1 ὅλος] ὕλωσ ἃ ὃ λίϑινοσ LLat ó om. 

À τὰς--8 χρυσᾶς] χρυσᾶς x«l τὰς Bekker S ἑξαυτῆσ 1, αὑτῆς Bekker 
χατεχρέμοντο PAVR χατεχρέμμαντο C — 9 ἤδη] δὴ Destinon 10 ὄψεως ἢ 
ἔνδον om. LVRCLat πεντηκονταπέντε] MLVROLat πεντήχοντα PA πη- 
χῶν 1, 11 óà LVR ἐκχέδεκα PA ἐχχέδεχα O δεχαέξ L πρὸ — tovto] 

el ad haec Lat 12 ποικιλτόσ, xii. ras. minore ἃ $azvv9ov PC κόκκου, 

o i ras. maioe L 18 ϑαυμαστὸσ Ὁ μὲν om. PL! 14 ad 8 218 cf. Ant. 
y 

Iud. III 183 18 ἐνίττεσϑαι € viv] τῇ ἃ 10 δὲ VRC ὑακύνϑω Ὁ 

11 χροιᾶσ M. χρύόασ LVRC, quod commendat L. Dindorf 1S à' 4] óà L δὲ 
ἡ VRC ϑάλασσαν L! 19 δὲ LVRC πᾶσαν LVRC πλὴν τῶν ζω- 
δίων 1, 20 παριόντοσ 1, δὲ LVR 22 εἴχοσι] εἰκοσιτεσσάρων L 
óà VRC ξξηχονταπηχυν L 
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ento, xci τὸ μὲν πρῶτον μέρος ἀττοτετμημένον ini τεσσαράχοντα 
πήχεις εἶχεν ἐν αὑτῷ τρία ϑαυμασιώτατα χαὶ περιβόητα σιᾶσιν 
ἀνθρώποις ἔργα, λυχνίαν τραάπεῖαν ϑυμιατήριον. ἐνέφαινον δ᾽ oi 
μὲν ἑπτὰ λύχνοι τοὺς “τλανήτας" τοσοῦτοι γὰρ az αὐτῆς διήρηντο 
τῆς λυχνίας" οἱ δὲ ἐπὶ τῆς τραπέζης ἄρτοι δώδεχα τὸν ζῳδιαχὸν 
χύχλον χαὶ τὸν ἐνιαυτόν. τὸ ϑυμιατήριον δὲ διὰ τῶν τρισχαίδεχα 
ϑυμιαμάτων, oig ix ϑαλάσσης ἀνεηίμτηλατο χαὶ τῆς τὲ ἀοιχήτου 

xal οἰχουμένης, ἐσήμαινεν ὅτι τοῦ ϑεοῦ πάντα xoi τῷ ϑεῷ. τὸ 
δ᾽ ἐνδοτάτω μέρος εἴχοσι μὲν τιηχῶν ἡν᾿ διείργετο δὲ ὁμοίως χατα- 
σετάσματι πρὸς τὸ ἔξωϑεν. ἔχειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὐτῷ, ἄβατον 

δὲ χαὶ ἄχραντον χαὶ ἀϑέατον ἦν πᾶσιν, ἁγίου δὲ ἅγιον ἐχαλεῖτο. 
γιερὶ δὲ τὰ πλευρὰ τοῦ χάτω ναοῦ δι᾿ ἀλλήλων ἦσαν οἶχοι τρί- 
στεγοι στολλοί, xal τταρ᾽ ἑχάτερον εἰς αὐτοὺς ἀττὸ τῆς πύλης εἴσο- 

δοι. τὸ δ᾽ ὑπερῷον μέρος τούτους μὲν οὐχέτι εἶχεν τοὺς οἴκους 
χεαρύσον ἣν xal στεγότερον, ὑψηλὸν ὯΝ ἐστὶ τεσσαράχοντα πήχεις 

xal λιτότερον τοῦ κάτω" συνάγεται γὰρ οὕτως σπιρὸς ἑξήκοντα τοῖς 
τοῦ ἐτπειτιέδου πτηχῶν ἑχατὸν τὸ πᾶν vwog. 

6. Τὸ δ᾽ ἔξωϑεν αὐτοῦ πιρόσωττον οὐδὲν ovr εἰς ψυχῆς οὔτ᾽ 

elc ὀμμάτων ἔχπληξιν ἀπεέλειτεεν" τελαξὶ γὰρ χρυσοῦ στιβαραῖς 
χεχαλυμμένος πάντοϑεν ὑτιὸ τὰς τιρώτας ἀνατολὰς σπιυρωδεστάτην 
ἀτεέτιαλλεν αὐγὴν xci τῶν βιαζομένων ἰδεῖν τὰς ὄννεις ὥστεερ ἡλια- 
χαῖς ἀχτῖσιν ἀπέστρεφεν. τοῖς γε μὴν ἀφιχνουμένοις ξένοις τιόρ- 
θωϑὲν ὅμοιος ὄρει χιόνος συλήρξι κατεφαίνετο" χαὶ γὰρ χαϑὰ μὴ 

χεχρύσωτο λευκότατος ἡ ἣν. κατὰ χορυφὴν δὲ χρυσέους οβελοὺς ἀνεῖχεν 
τεϑηγμένους, ὡς μή τινι πιροσχαϑεζομένῳ μολύνοιτο τῶν ὀρνέων. 
τῶν δ᾽ ἐν αὐτῷ λίϑων ἔνιοι μῆχος τιέντε xal τεσσαράχοντα τιηχῶν 

PAMLVRCLatHegesippus V 9 p. 290. 

1 μὲν om. 71 τεσσεράχοντα V. 2. ξαυτῶ AL αὐτῶ PMVRO τρία] 
tola τὰ 3 δὲ 80 4 uivom.M τοσοῦτο C πὴ ἐπ ὕ ΠΝ 

σ 2j - - 

τον] τὸν ve MLVRC 6 τριχαίδεχκα Ὁ 1 ave πὶ ἰπλατο C xai τῆς τε] χαὶ Qo 

LVR τῆσ τ᾽ Ο χαὶ γῆς τῆς τε Niese 8 v0] τῶ CO 9 δὲ VR. 5v πηχῶν tr. 
τον 

LVRC δΙΟ 104 LC 11 ἄχρυν A ἁγίου ὃὲ ἅγιον] ἅγιον δὲ 
ἁγίων (ex ἅγιον correctum) R 12 τὰ πλευρὰ δὲ tr. L 14 δὲ LVRO 
οὐχέτ᾽ Ο 15 παρόσον] quo minus Lat στενώτερον V! ὑψηλὸν] 1, ὕψη- 
λότερον PAMVRCLat — óRLR τεσσεράκοντα V!'R.—. 16 λιτώτερον LVR 
18 δὲ LVRC οὔτε LVRC ψυχὴν PA οὔτε LVRC 19 ὀμμάτων] 
σωμάτων LC εἰσπληξιν A ἀπέλιπε Ὁ στιβαρὲσ O 20 ὑπὸ] ultra 
(ἃ. e. ὑπὲρ) Lat πυρωδεστάτην — 21 αὐγὴν] igneo splendore lucebat Lat 
21 ἀπέπαλλεν] ἀπέλαμπεν L 22 εἰσαφιχνουμένοισ LVRC 26 δὲ VRC 
μῆκος] μῆχόσ τε L τεσσεράχοντα V'R πέντε] ε Ὁ 
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5 [77 , 5 ) ) - $8 

ἤσαν, ὕψος ztévre, evgoc δ᾽ ἕξ. σπιρὸ αὐτοῦ δ᾽ ὃ βωμὸς σιεντεχαίδεχα 
ce 3 , 5 Sx - 2 , 

μὲν villog ἣν πήχεων, evoog δὲ xol μῆχος ἐχτείνων ἴσον ἀνὰ τεεντή- 
χοντὰ τιἤχεις τετράγωνος ἵδρυτο, χερατοειδεῖς τιροανέχων γωνίας, 

) ^ , 3 2) ' Y 2 , , 

xal «0 μεσημβρίας ém αὐτὸν ἄνοδος ἠρέμα πιροσάντης ὑπτίαστο. 
, € Ν Δ » ^, ^ P , 3) 5 3 - "E 

χατεσχευάσϑη δὲ ἄνευ σιδήρου, xal ovOézov ἕψαυεν αὑτοῦ σίδη- 
οος. τιξριέστεφε δὲ τόν τε ναὸν χαὶ τὸν βωμὸν εὐλιϑόν τι xal 

, , c - c MT A , 
χαρίεν γείσιον ὅσον ττηχυαῖον vulg, ὃ Óreioyey ἐξωτέρω τὸν δῆμον 

2 - , M ^ ἐν, , €!» ^ 

«zt0 τῶν ἱερέων. γονορροίοις uiv δὴ xal λεπιροῖς ἡ πόλις ὅλη, τὸ 
3 M €- RJ 2 - Y , 

Ó ἱερὸν γυναιχῶν ἑμμήνοις ἀτιεχέχλειστο, τταρελϑεῖν δὲ ταύταις 
) ων " ΕΝ 3 [2] , [42 3 Y - TJ c ^ Q /" 

οὐδὲ χαϑαραῖς ἐξῆν ὃν zoocízcoauev 000v. ἀνδρῶν δ᾽ οἱ μὴ καϑάτιαν 
ς E e »! exa 1) Y AIF AC A ' € c , £^ c -X: 

ἡγνευχότες εἴργοντο τῆς ἔνδον αὐλῆς, xal τῶν ἱερέων zc οἱ [μὴ] 
χαϑαρεύοντες εἴργοντο. 

- TJ 2 ^ , c , ΄“ M , γ 2 , 

7. Τῶν ὃ απὸ γένους ἱερέων ὁσοι διὰ ττήρωσιν ovx ἑλειτούρ- 
yov» παρῆσαν τὲ ἅμα τοῖς ὁλοχλήροις ἐνδοτέρω τοῦ γεισίου xal 

2 e , / - τῇ 

τὰς a;z0 τοῦ γένους ἐλάμβανον μερίδας, ταῖς ye μὴν ἐσθῆσιν ἰδιω-- 
-- € - € - 3 , , 

τιχαῖς tygOvvo^ τὴν γὰρ ἱερὰν ὁ λειτουργῶν ἡμφιέννυτο μόνος. 
ἐχεὶ δὲ τὸ ϑυσιαστήριον xal τὸν ναὸν ἀνέβαινον oi τῶν ἱερέων 

, 2 ΄ , y 2 2 , 

ἄμωμοι, βύσσον μὲν αμτιεχόμενοι, μάλιστα δὲ ἀπὸ ἀχράτου γή- 
, “ ς ’ - ^" 

φοντὲς δέει τῆς ϑρησχείας, ὡς μή τι παραβαῖεν ἐν τῇ λειτουργίᾳ. 
€ δὲ » E : ' 3 , ^ ^ 2l AT γλλ᾽ 3/5 3 4 s δ᾽ ἐθὃ 

ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ἀνήει μὲν σὺν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεί, ταῖς ὃ ξβδο- 

PAMLVRC LatHegesippus V 9 p. 290. 

14]o&VRO,om.L zoi]zmo|(h.e.zoóc) 1ὶ — δὲ AVR. — 2 mp 
χῶν L ἀνὰ πεντήκοντα] quadragenis Lat ὃ ἵδρυτο] δ᾽ ἵδρυτο ed. pr. 
χερατοειδὴσ VRC! 4 πρόσαντισ R προσάντισ C et ex corr. V ὑπτί- 
αἀστοσ Ὁ 5 δ᾽ C post ἄγευ 1—2 litt. eras. Α οὐδέποτε LVRC ἔψαυσεν 
MC 6 zmsgiéot-sqse V ó om. P εὔλι- - 90v (eras. uid. λὴ P καὶ 
om. L Τ γεισίον MVR γείσειον 1 ὅσον) ὅσον καὶ 1 διεῖργεν] διήγει- 
ocv V 8 τῶν ἱερῶν PA γονορροίοις — 9 παρελϑεῖν] gonorrutos hoc est 

semine fluentes itemque leprosos tota ciuitas arcebat et feminis menstrua fluen- 

libus clausa erat Lat γονορύοισ PA γονορρίοισ 1, yovogoíow (gov ex oc 

corr. V) VR 5) ἦν PA — 9 τὸ δ᾽ ἱερὸν] τὸ διεῖργον τὸ δ᾽ ἱερὸν PAM τὸ 
διεῖργον VR εἴχεν τὸ διεῖργον 1, διείργετο C; uid. praefationem et de re Ant. 
Iud. III 261 γυναικῶν] γυναικῶν δὲ (δ᾽ L) LVRC ἐμμηνίοις Dindorf ex 
d; B. ἀποχέχλειστο L 10 0v] δι᾿ ὃν L προείπομεν MLV?C δὲ 
VR χαϑάπαν)] κατὰ πᾶν ALVRC 11 ἠγνευχότεσ PALO ἱερέων) 
ἱερῶν PA ἱερέων δὲ 1, μὴ om. Lat 13 i marg. τε’ C δὲ VRC  ie- 
ρέων om. L διὰ πήρωσιν] διαπηρώσεισ L διαπείρωσιν C 14 γεισείου 1, 
15 τὰς om. M ἐσθήσεσιν AMVRO ἐσθϑήτεσιν Ρ 11 δὲ om. M. ἱερῶν P 
18 δΤΟ ἀπὸ ἀκράτου] ἀπαχράτου L 19 δέει] ἀεὶ óée: PAM. παρα- 
βαῖεν ἐν] παραβαῖεν P παραβαίνειεν L 20 gvg&] ἀνείη PAL ἀνίει R et 
ex corr. V δὲ PLVRC 
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μάσε xol νουμηνέαις xoi εἴ τις ἑορτὴ ττάτριος ἢ ττανήγυρις ἣν τεάν- 
δημος ἀγομένη δι᾿ ἔτους. ἐλειτούργει δὲ τοὺς μηροὺς μέχρις αἰδοίου 
διαζώματι χαλύτττων λινοῦν τὲ ὑποδύτην ἔνδοϑεν λαμβάνων xai πο- 
δήρη χαϑύπερϑεν ὑαχίνϑινον, ἔνδυμα στρογγύλον ϑυσανωτόν᾽ τῶν 
δὲ ϑυσάνων ἀπήρτηντο κώδωγες χρύσεοι καὶ δοαὶ σπταράλληλοι, βρον- 
τῆς μὲν oi κώδωνες, ἀστραπῆς δ᾽ αἱ ῥοαὶ σημεῖον. ἡ δὲ τὸ ἔνδυμα 
τῷ στέρνῳ ττροσηλοῦσα ταινία ττέντε διηνϑισμένη ζώναις sezot- 
XLÁTO, χρυσοῦ τὲ καὶ πορφύρας xal χόχχου πιρρὸς δὲ βύσσου xci 
ὑαχίνϑου, δι᾿ ὧν ἔφαμεν χαὶ τὰ τοῦ ναοῦ καταπετάσματα συνυ- 
φάνϑαι. τούτοις δὲ χαὶ ἐπωμίδα κεχραμέγην εἶχεν, ἐν ἡ πλείων 
χρυσὸς ἣν. σχῆμα μὲν ovv ἐνδυτοῦ ϑώραχος εἶχεν, δύο δ᾽ αὐτὴν 
ἐνεητόρττων ἀστιιδίσκαι χρυσαῖ, χατεχέχλειντο δ᾽ ἐν ταύταις χάλλι- 
στοί τε xal μέγιστοι σαρδόνυχες, τοὺς ἐπτωνύμους τῶν τοῦ ἔϑνους 
φυλῶν ἐτειγεγραμμέναι. χατὰ δὲ ϑάτερον ἄλλοι τιροσήρτηντο λίϑοι 
δώδεχα, xarà τρεῖς εἰς τέσσαρα μέρη διῃρημένοι, σάρδιον τόπταζος 
σμάραγδος, ἄνϑραξ ἴασπις σάτεφειρος, ἀχάτης ἀμέϑυστος λιγύριον, 

ὄνυξ βήρυλλος χρυσόλιϑος, ὧν ἐφ᾽ ἕχάστου πάλιν εἷς τῶν ἔπω- 

γύμων ἐγέγρατττο. τὴν δὲ κεφραλ ὴν βυσσίνη , μὲν ἔσχετεεν τιάρα, xaTé- 

στεπτο δ᾽ ὑαχίνϑῳ, ττερὶ ἣν χρυσοῦς ἄλλος ἣν στέφανος ἔχτυττα 
φέρων τὰ L ἱερὰ γράμματα" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ φωνήεντα τέσσαρα. ταύτην 

μὲν οὖν τὴν ἐσθῆτα οὐχ ἐφόρει χρό vLOY, λιτοτέραν δ᾽ ἀνελάμβανεν, 

| PAMLVROLatHegesippus ΟΡ 290? 

1 xal εἴ — 2 ἔτους] uel si quando patria festiuitas atque annua ab. omni 

populo agebatur Lat καὶ s] x&v 5 P χὰν εἴ A xàv ἢ L ἢν] Destinon ἢ 
PAL, om. MVRC 2. διἾ ἦν δι᾿ R? de sacerdotis uestitu cf. Ant. Iud. III 
192sq. μέχρις] μὲν ἄχρισ AMLVRO recte si mox δὲ scribetur — 3 διαζώματῇ 
Dindorf διαζώσματι codd. τε] δὲ L ἔνδοϑεν] ἔνϑεν C 4 ποδήρη] ποδήρη 
χαὶ P ποδῆρεσ MVRC 9voavotov] PALLat ϑυσανωτὸν ἔργον MVRC 
5 ἀπήρτηνται L ὅόαι A! ῥοιαὶ Ὁ παράλληλαι ΡᾺ καὶ βροντῆσ C 
6 δὲ LVRC ρόαι PA! óow) Ὁ ἢ] ἦν ΑΙ, εἴ Ο τὸ] τῶ V'C 1 προσ- 
ειλοῦσα LV τενία PAV!R διηνϑισμένη, ἡ finale i. ras. A 9 ὑακινϑί- 
vov L 10 ad ὃ 233sq. cf. Ant. Iud. III 165 sq. κρεμαμένην L πλείω 
PAVR πλείον sic C 11 οὖν om. ALC ἐνδυτοῦ] ἐπενδύτου L fort. recte 
δὲ LVR 12 ἐνεπόρπουν MLVRC χατεχέχλιντο VR xavexéxAgvvo € 
δὲ AMVR [8 σαρδώνυχεσ MLO — 14 φυλῶν, q i. ras. M — 9&rtgor] τὸν 
ἕτερον L 18 διηρημέναι, α fort. ex o corr. A. τόπαζος] τὸ πάζιον L to- 
pazion Lat 16 ἐάσπισ PR ἵασπισ O σάπφιροσ V'R.— &ué9vovoc] PVRCLat 
ἀμέϑυσοσ AML; cf. Ant. lud. III 168 11 βηρύαλλοσ PA — 18 ἐγγέγραπτο Ὁ 
post χεφαλὴν eras. uev L.— βυσσίνην L! 19 δὲ V Lips χρυσὸσ M ἔχτυπα] 
ἐχτύπωμα Ὁ 20 δέ ἐστι LVRO φωνήεντα, φ ex v corr. Α ταύτην — 461,1 ἀδυ- 
tov] ea quidem ueste post tempus, minus autem ambitiosa utebatur si quando adyta 
introibat Lat — 21 ovx ἐφόρει τὴν ἐσθῆτα tr. L.— oz delet Bonfrerius χρόνιον) 
τὸν ἄλλον χρόνον LVRC λιτωτέραν LVR δ᾽] δὲ V et m. 1 Lips γὰρ € 
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óztüv€ δ᾽ εἰσίοι εἰς τὸ ἄδυτον" εἰσήει δ᾽ aza£ xav. ἐνιαυτὸν μόνος 
ἐν ἡ νηστεύειν ἔϑος ἡμέρᾳ ττάντας τῷ ϑεῷ. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς 
πόλεως xal τοῦ ναοῦ τῶν τε περὶ τοῦτον ἐθῶν xal νόμων αὖϑις 

ἀχριβέστερον ἐροῦμεν" ov γὰρ oALyog τιερὶ αὐτῶν χαταλείπεται λόγος. 

S. Ἡ δ᾽ ᾿Πντωνία xarà γωγίαν μὲν δύο στοῶν ἔχειτο τοῦ τιρώ- 
του ἱεροῦ, τῆς τε τιρὸς ἑσττέραν xal τῆς πρὸς ἄρχτον, δεδόμητο δὲ 
ὑχιὲρ ττέτρας ττεντηχονταπτήχους μὲν ὕψος, ττεριχρήμνου δὲ ᾿τάσης" 
ἔργον δ᾽ ἦν Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἐν ᾧ μάλιστα τὸ φύσει μεγαλό- 
γουν ἐπεδείξατο. τερῶτον μὲν γὰρ &x δίζης ἡ πέτρα τιλαξὶ χεκάλυτιτο 
λείαις λίϑων, εἴς τε χάλλος xal ὡς ἀττολισϑάνοι πᾶς ὃ πιροσβαίνειν 
ἢ κατιέναι τιειρώμενος. ἔπειτα τιρὸ τῆς τοῦ σύργου δομήσεως 
τριῶν σιηχῶν τεῖχος ἣν, ἐνδοτέρω δὲ τούτου τὸ πᾶν ἀνάστημα τῆς 
A yvoníag iri τεσσαράκοντα τιήχεις ἠγείρετο. τὸ δ᾽ ἔνδον βασιλείων 
εἶχε χώραν xai διάϑεσιν᾽ μεμέριστο γὰρ εἰς τιᾶσαν οἴχων ἰδέαν τὲ 
χαὶ χρῆσιν περίστοά τὲ χαὶ βαλανεῖα χαὶ στρατοπέδων αὐλαῖς 
γυλατείαις, ὡς τῷ μὲν τιᾶντ᾽ ἔχειν τὰ χρειώδη τιόλις εἶναι δοχεῖν, 

τῇ πολυτελείᾳ δὲ βασίλειον. “τυργοειδὴς δὲ οὖσα τὸ zàv σχῆμα 
xarà γωνίαν τέσσαρσιν ἑτέροις διείλητυτο ττύργοις, ὧν oi μὲν ἄλλοι 
χεντήχοντα τὸ ὕψος, ὃ δ᾽ ἐπὶ τῇ μεσημβρινῇ καὶ κατὰ ἀνατολὴν 
γωγίᾳ χείμενος ἑβδομήχοντα ττηχῶν ἣν, ὡς χαϑορᾷν ὅλον &zt. αὐτοῦ 

, ^ ^ - ἊΣ - - es 3 , 

τὸ ἱερόν. χαϑὰ δὲ συνῆτιτε ταῖς τοῦ ἱεροῦ στοαῖς εἰς ἀμφοτέρας 2 
Ex o/' v τ , ΨῊΣ - 2) 

εἶχε χαταβάσεις, δι ὧν χατήεσαν oi φρουροί" χαϑῆστο γὰρ [aci] 

PAMLVRCLatHegesippus V 10 p. 291. 

1 ó' δὲ VRC, om. Lat delent Bernard et Bonfrerius εἰσήοι PC 
εἰσίει (Li. ras. R) LR. δὲ MLV μόνοσ κατενιαυτὸν ἅπαξ tr. 1 2 ἡμέρα 
ἔϑοσ tr. L 3 τε περὶ] ἐπὲ PM τ᾽ ἐπὶ Α τε ἐπὶ VRC περὶ τοῦτον om. 

Lat τοῦτον] τούτοισ PAMVRC xel L 4 περιλείπεται L ὅ δὲ 

VRO ἔχειτο δύο στοῶν tr. O 6 δεδώμητο PA ó LC 1 πεντηχον- 
ταπήχοσ, 00 ex εἰσ corr. 1 ὕψουσ AL'C et ex corr. Ρ περιχρήμνουσ L! 
8 δὲ AVR. cov om. LVRC μεγαλώνουν C 9 γὰρ om. Β χκεχάλυπτο 
πλαξὶ ir. V 10 προσβῆναι L 11 ἢ] PLat x«i AMLVRC πρὸ — δο- 
μήσεως] «nte prioris turris aedificium ut uid. Lat δωμήσεωσ PA 12 ἀνά- 
στημαὶ διάστημα PAMVRC spatium Lat 13 τεσσα | xovta P τεσσεράκοντα 
ΥῈ δὲ VRC 14 χώρα Ο γὰρ] L δὲ PAMVR μὲν Ο εἰδέαν P ἐδίαν 1, 
15 περίστωα MVR καὶ (ante oroetoz.) iterauit in confinio paginarum A 

στρατοπέδων — 16 πλατείαις] aulas castris aptissimas Lat αὐλᾶσ πλατείαισ 

A! αὐλὰσ πλατείασ CO αὐλαῖς πλατείας Niese 16 τῷ] τὸ PVR πάντα 

MYHO  πύλι A πόλεισ Ὁ δοχεῖν] δοχοίη 1 18 τέσαρσι C ὧν -- 19 
ὕψος om. M ὧν] óo 11 [19 δὲ VRC μεσημβρηνὴ C κατ᾽ MLVRC 
21 χαϑὰ] καϑάπερ L συνῆπται ἃ συνῆπτο MLVRC 22 χατίεσαν P!AÀ 
χατιόντεσ VR χατιῶντεσ C ἀεὶ om. P 

30* 

242 



r2 Hx c 

246 

2417 

248 

249 

250 

251 
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ἐγ αὐτῆς τάγμα Ῥωμαίων, xci διιστάμενοι zegl τὰς στοὰς μετὰ 
τῶν ómÀoy ἐν ταῖς ἑορταῖς τὸν δῆμον, ὡς μή τι νεωτερισϑείη, 
παρεφυ Ἀσττον. φρούριον γὰρ ἐπέχειτο τῇ zt0A&L μὲν τὸ ἱερόν, τῷ 
ἱερῷ δ᾽ ἢ ̓Αντωνία, χατὰ δὲ ταύτην oi τῶν τριῶν φύλαχες σαν" 
χαὶ τῆς ἄνω δὲ πόλεως ἴδιον φρούριον ἣν τὰ Ἡρώδου βασίλεια. 
ἡ Βεζαϑὰ δὲ λόφος διήρητο μέν, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῆς ᾿Αντωνίας, 
πάντων δ᾽ ὑψηλότατος ὧν μέρει τῆς χαινῆς πόλεως τιροσῴχιστο, 
χαὶ μόνος τὸ ἱερὸν xat ἄρκτον ἐχτεσχότει. περὶ μὲν δὴ τῆς τεόλεως 
χαὶ τῶν τειχῶν «vd εἰπεῖν ἀχριβέστερον ἕχαστα σπιροτεϑειμένοις 

ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπόχρη. 
ΠῚ: τὸ μάχιμον δ᾽ ἐν αὑτῇ καὶ στασιάζον τελῆϑος περὶ 

Σίμωνα μὲν ἦσαν μύριοι δίχα, τῶν Ἰδουμαίων, συδντήχοντα δ᾽ ἦγε- 
μόνες τῶν μυρίων; ἐφ᾿ οἷς οὗτος κύριος τῶν ὅλων. Ἰδουμαῖοι δ᾽ 
αὐτῷ συντελοῦντες εἰς ττενταχισχιλίους ἄρχοντας εἶχον δέχα" τούτων 

προύχειν ἐδόχουν ὅ τε τοῦ Σωσᾶ ἸΙάχωβος x«i Σίμων υἱὸς Καϑλᾶ. 
I ET δὲ ^ c ^ E Ànq " εξ τ ^ Ai , € "ἢ ΟΝ ; € 3 

ὠασγγῆὴς € Τὸ ἰξ0 0} χατὲι, φως €S5«XLOJLALOUG. Ot Lt AG. ξδἰχελ vt 

ἡγεμόνας εἴχοσι. τιροσεγένοντο δὲ αὐτῷ τότε xal oi ζηλωταὶ zav- 
σάμενοι τοῦ διαφέρεσθαι, δισχίλιοι μὲν ὄντες xoi τετραχύσιοι, χρώ- 
uevoL δ᾽ ἄρχοντι τῷ xal πρότερον Ἐλεαξάρῳ xal Σίμωνι τῷ τοῦ Agi- 
γοῦ. πολεμούντων δὲ τούτων, ὡς ἔφαμεν, ἀϑλον ὃ Ó δῆμοε 1 ἣν ἑχατέ- 
ρων, xal τὸ μὴ συναδιχοῦν τοῦ λαοῦ μέρος ὑττ᾽ ἀμφοῖν διηρπτάζετο. 

PAMLVRC LatHegesippus V 8 p. 288. 

3 φρούρειον Ὁ yàg] μὲν γὰρ Ὁ τῷ ἱερῷ] τὸ ἱερὸν Β' 4 δ᾽ δὲ 
LVRC χατὰ — ἦσαν] in hac autem porticu custodes erant Lat δὲ] δὴ 

Destinon τῶν τριῶν] h. e. urbis et templi et Antoniae 5 δὲ om. VRC 

ià.ov] aliud Lat ἢν] ἦν γὰρ ἐπέχειτο (γὰρ ἐπέχειτο deleta) V 6 Βεζαϑὰ] 

βεξεϑὰ AMVRO βησσαϑὴ E bessathe aut bassathe Lat; cf. supra ὃ 151 m 
ἔφην διήρητο uiv tr. L 7 δὲ LVR.— ὑψηλωτατοσ R μέρει] etiam parti 
Lat 79089010] προσώκχειστο ex προσέχειτο corr. C 8 τὸ ἱερὸν] PA 
τῶ ἱερῶ MLVRO ἐπεσχόπει LVRC obstabat Lat δὴ om. 1, 9 εἰπεῖν — 
10 ἀπόχρη] scribere plenius cuncta cupiens in praesentia satis dioi Lat προτε- 
ϑειμένοσ (rs ex τι corr. C) MVRC προτιϑέμενοσ L 10 παρόντωσ C 

ἀπόχρη] ἀποχρώντωσ εἴρηχα MLVROC 11 i marg. το C δὲ VR 

12 μύριοι ἦσαν tr. PAMVRC. δὲ Υ 13 μυρίων] zvolov R οὗτος κύριος] 

ipse quasi — dominus Lat δὲ VR 14 συντελοῦντες] συνελϑόντεσ P συντη- 

ροῦντεσ L εἶχον, o ex « corr. uid. A εἴ] yov C. 15 cov] i; 155. Av ὉΠ MI 

σωσὰ P σώσα L sosiae Lat σίμωνοσ € υἱὸς] ὁ παῖσ 1, χαϑλά PA 
χλαϑᾶ M χατϑέα 1, catiae aut cattae Lat (simon) iunior Heg; cf. IV 235 
17 δ᾽ LC 19 ó VR τῷ (ante τοῦ" τὸ P, om. VRC "Apuwot] ἀριανοῦ 
PAM ἀρειανοῦ VR ἑαείρου C arini LatHeg "4o? infra VI 92 (1,8); 148 (2,6) 
20 &xatépov] éxatégo L, om. Lat 
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— ? c * N/ / » , Y M Es 

χατεῖχεν δ ὁ μὲν Σίμων τὴν ve ἄνω z0Àw καὶ τὸ μέγα τεῖχος 
' - UNE ήτο - E , j c ) - ^ - 
ἄχρι τοῦ Κεδρῶνος τοῦ ve ἀρχαίου τείχους σον ἀττὸ τῆς Σιλωᾶς 
2 , » , » ; t. , ) "ALS 

ἀναχάμττον eig ἀνατολὴν μέχρι τῆς MovofiaCov χατέβαινεν αὐλῆς 
4 ) e 3. - 32 , 2 . ^ ws P 

βασιλεὺς δ᾽ οὗτος ἣν τῶν ὑπὲρ Εὐφράτην “Α΄διαβηνῶν" χατεῖχε δὲ 
^ - , cr 3. 3 , , , 

χαὶ τὴν πηγὴν καὶ τῆς ᾿“ἴχρας, avt δ᾽ qv ἢ κάτω τιόλις, và μέχρι 
-" γιη » ^ , - δον / ,v ; , τ € δὲ 5 , - 

τῶν Ελένης βασιλείων τῆς vov Πῆηονοβαζου μητρὸς, o ΤΙωανγὴς 
, I, 2 € M ^ ' , zi 3 b 2 b] , , 2 - ^ ^ 

τό 9 ἱερὸν xal τὰ τιέριξ ἔπε οὐκ oÀLyov τόν τε Οφλᾶν xal τὴν 
- € , , N v , , 

KsÓpova καλουμένην φάραγγα. τὸ μεταξὺ δὲ τούτων ἐμπρήσαντες 
- ^ ) , , , 2 AS ' δ᾽ - 

τῷ πρὸς ἀλλήλους πολέμῳ χώραν ἀνεῖσαν" οὐδὲ γὰρ πρὸς τοῖς 
; , € , € , 2 * 

τείχεσιν ἐστρατοτιεδευμένων “Ῥωμαίων ἕνδον ἡ στάσις ἠρέμει, βραχὺ 
, , ν » 

δὲ πρὸς τὴν τιρώτην ὑπογήψαντες ἐχδρομὴν ἀνενόσουν xai χατὰ 
- , , , 2 2 - 

σφᾶς πάλιν διαστάντες ἐμάχοντο, τὰ xov εὐχήν τὲ στάντα τοῖς 
- 1 - P] , RS € ς 

zt0ÀLOQXOUOLY ἔπεραττον. οὔτε γοῦν αὐτοί τι χεῖρον ὑπτὸ Ῥωμαίων 
Sr 9 ; τ 1ÀÀ 2À tÓ 2r ' T vA € )À 2 .9. 

ἔπαϑον ὧν ἀλλήλους ἔδρασαν, οὔτε μετὰ τούτους ἡ πόλις ἐπξδιράϑη 
΄, , 3^ 2 c - ἈΞ. 

χαινοτέρου πιάϑους, αλλ ἢ μὲν χαλειτώτερόν τι πρὸ τοῦ ττιεσεῖν 
? , ) , ? - N 
ἡτύχησεν, οἱ δ᾽ ἑλόντες αὐτὴν χατώρϑωσαν τι μεῖζον. φημὶ yao 

ς "ἡ , € ᾿Ξ 2 T^ ' , c 

ὡς τὴν μὲν ττόλιν v; στάσις, Ῥωμαῖοι δ᾽ εἷλον τὴν στάσιν, ἢτίξρ 
3 ^ - - ? , - 
ἣν πολὺ τῶν τειχῶν ὀχυρωτέρα᾽ xal τὸ uiv σχυϑρωττὸν τοῖς οἱ- 

, ' M, DEE3f 4^7 [s , , 
χείοις, τὸ δίκαιον δ᾽ àv τις εὐλόγως Ῥωμαίοις ττροσγράφοι. νοείτω 

y Ὁ ΓΞ , , 

δὲ Oz τοῖς πράγμασιν ἕχαστος ἄγεται. 
A. x X cr ἢ ς , 3 5 

2. Τῶν ye μὴν ἔνδον οὕτως διαχειμένων ὁ Τίτος μετ ἐπι- 

λέχτων ἱχυττέων τιξριιὼν ἔξωϑεν p τιροσβάλλοι τοῖς τείχεσι κατε- 

PAMLVRC Lat Hegesippus V 8 p. 288. 

1 δὲ VR ἄνω] ἂν R! μέγα] ἄνω C 2 τοῦ τε] GT σ ὅσον — 
3 αὐλῆς] quantum 4 siloa flectitur αὐ orientem et usque ad monabazi aulam 
descendit Lat σιλωὰσ P cioac AL — 3 ἀναχάμπτων P ἀναχάπτων C 
μέχρι] ὃ μέχρι ῬΑΥ͂ΒΟ 40] δὲ VR, om. 1, z»] ἐστιν LLat fort. recte 
τῶν] τὸν A 5 πη! πηγὴν € «ci om. LLat τῆς Áxogac] AMLVRLat 
τὰσ ἄκρασ P τὴν ἄχραν C δὲ AVR τὰ] PAMLat xal τὰ LVRC 
6 ἐλένησ ῬΑ βασιλείων) καὶ βασιλείων P. μνημείων βασιλείων L ὃ δ᾽ 
Ἰωάννης — 9 ἀνεῖσαν] iohannes uero templo et circum templum aliquatenus 
incensis omnibus itemque ofla et ualle quae cedron appellatur et aliis quae 
interiacebant medium bello quod inter se gerebant spatium aperuerunt Lat 

óPLVRC 7 9] om. PLzà MVRC ὁπλᾶν PA ὄφλαν L; cf. ad p. 236, 18 
8 τὸ] τὴν 1, μεταξὺ, &ex C corr. L|. 9 χώραν] τὴν χώραν, ἀνῆσαν ML 
11 ὑπονήψαντες] ὑπόνοιαν ἐχνίψαντεσ 1, 12 τὰ κατ᾽ εὐχήν τε] κατά τε 
εὐχὴν VRC πάντα, vc i. ras. L. 14 ὧν] ὧσ 1 15 χενοτέρου 11 16 δὲ 
VRC κατόρϑωσαν PC 11 δὲ VRC 18 ὀχυροτέρα C ἰσχυροτέρα 1, 
19 δ᾽ 8. A ῥωμαίοισ εὐλόγωσ tr. 1 »νοήτω C 20 δ C 211. marg. 
ἰδ οὕτω VRC 22 ἱππέων om.L 4] πῶσ 1, προσβάλοι PAR 
προσβαλεῖ M προσβάλλει V 
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σχέπτετο. ἀπτορουμένῳ ῳ δὲ πάντοϑεν, οὔτε γὰρ χατὰ τὰς φάραγγας 
ἣν τεροσιτὸν. καὶ κατὰ ϑάτερα τὸ πρῶτον τεῖχος ἐφαίνετο τῶν 0g- 
γάνων στερεώτερον, ἐδόχει χατὰ τὸ ᾿Ιωάννου τοῦ ἀρχιερέως μνημεῖον 
προσβαλεῖν" ταύτῃ γὰρ τό τὲ τιρῶτον ἣν ἔρυμα χϑαμαλώτερον χαὶ 
τὸ δεύτερον οὐ συνῆπτεν ἀμελησάντων χαϑὰ μὴ λίαν ἡ χαιγὴ 
γόλις συνῴκιστο τειχίζειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ τρίτον ἦν εὐπέτεια, δι᾿ οὗ 
τὴν ἄνω πόλιν xci διὰ τῆς “Αὐτωνίας τὸ ἱερὸν αἱρήσειν ἐτεεγόει. 
ἐν δὲ τούτῳ stQuóvrog αὐτοῦ τοξεύεταί τις τῶν φίλων, ὄνομα Νι- 
χάνωρ, xarà τὸν λαιὸν ὦμον, ἔγγιον μετὰ τοῦ Ἰωσήπου προσελϑὼν 
χαὶ ττειρώμενος εἰρηνικὰ τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους, ov γὰρ ἄγνωστος 
jv, διαλέγεσθαι. διὰ τούτου τὰς ὁρμὰς αὐτῶν ἐπιγνοὺς Καῖσαρ, 
εἰ μηδὲ τῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ προσιόντων ἀπέχοιντο, :“ταροξύνεται τερὸς 

τὴν στολιορχίαν, ἅμα τε xal τοῖς τάγμασι δῃοῦν τὰ πρὸ τῆς πόλεως 
ἠφίει xai συμφέροντας ἐχέλευσε τὴν ὕλην ἐγείρειν χώματα. τριχῆ 
δὲ διατάξας τὴν στρατιὰν πρὸς τὰ ἔργα μέσους ἵστησι τῶν χω- 
μάτων τούς τε ἀχοντιστὰς χαὶ τοξότας xal τιρὸ τούτων τοὺς ὀξυ- 
βελεῖς χαὶ χαταττέλτας xol τὰς λιϑοβόλους μηχανάς, ὡς vag τὲ ἐχ- 

δρομὰς εἴργοι τῶν ττολεμίων ἐπεὶ τὰ ἔργα καὶ τοὺς ἀττὸ τοῦ τείχους 
χωλύειν τιειρωμένους. χοπτομένων δὲ τῶν δένδρων τὰ ττροάστεια 
μὲν ἐν τάχει γεγύμνωτο, συμφερομένων δ᾽ ἐπὶ τὰ χώματα τῶν 
ξύλων χαὶ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης ἐπεὶ τὸ ἔργον ὡρμημένης οὐδὲ τὰ 
γαρὰ τῶν Ἰουδαίων ἠρέμει. τὸν μὲν ovv δῆμον ἐν ἁρτιαγαῖς ὄντα 

xal φόνοις συνέβαινε τότε ϑαρρεῖν" ἀνατινεύσειν τὲ γὰρ ττερισπω- 

μένων πρὸς τοὺς ἔξωϑεν ὑπελάμβανον xoci λήψεσθαι παρὰ τῶν 

αἰτίων αὐτοὶ δίκας, εἰ Ῥωμαῖοι περιγένοιντο. 
M 

3. Ἰωάννης δὲ χαίτοι χωρεῖν ἐπὶ τοὺς ἔ ξωϑεν πολεμίους τῶν 

PAMLVRCLatHegesippus V 10 p. 291. Zonaras I p. 528. 

2 ἢν] ἦν που VRO προσητὸν M ϑάτερον L ὀργάνων] instru- 
mentis siue machinis Lat 3 ἔδοξε Zon 4 προσβάλλειν LZon ταύτῃ 

γὰρ] hic enim tantummodo Lat 6 ἀλλ᾽ corruptum uid. ἦν εὐπέτεια] ἦνε- 

πέτει P qv εὐπέτει Α ἐπέτεινε M facilis aditus illa erat Lat 7 τὴν] τήν 

τε M fort. recte 8 ἐν — αὐτοῦ] haec eo conlustrante Lat περιόντοσ L 

ὀνόματι V RC 10 οὐ — 11 διαλέγεσϑαϊ! dicendi enim. peritus erat Lat et 

similiter Heg, unde ov γὰρ ἄγνωστος ἦν γλῶσσαν Hudson 11 τοῦτο L 

13 τὴν om.L ἅμα τε χαὶ τοῖς] Destinon ἅμα τε σὺν τοῖσ codd. ἡγεμόνα τε 

σὺν τάγμασιν Hudson ἅμα τε τοῖσ Dindorf ἅμα τε οὖν Holwerda δηοῦν, ὃ 

ex v corr. A 14 ἠφίει] ἐφήει L συμφύροντασ P συμφοροῦντασ LZon; cf. 

p.33,60 τὴν ὕλην ἐχέλευσεν tr. M [11 xal ante χαταπέλτας eicit L. Din- 

dorf τ᾽ AL 20 εγεγύμνωτο V! συμφυρουμένων L fort. recte δὲ VR 
21 ἁπάσης] πάσησ 1, 23 ἀναπνεύσειν, litt. νεύσε i. ras. A 26 ἔξωϑε»] 

ἔξω (s. L) MLVRC 
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cpi αὑτὸν ὡρμημένων, δέει τοῦ Σίμωνος ἔμενεν. οὐ μὴν ὃ Σίμων 

ἠρέμει, xoi γὰρ ἦν ἐγγίων τῇ πολιορκίᾳ, τὰ δ᾽ ἀφετήρια διίστησιν 
&mi τοῦ τείχους, οσα Κέστιόν τὲ ἀφήρηντο τιρύτερον xai τὴν ἐτεὶ 
τῆς “Αντωνίας φρουρὰν ἑλόντες ἔλαβον. ἀλλὰ τούτων μὲν τοῖς 

πολλοῖς ἀχρεῖος ἡ χτῆσις ἣν δι᾿ ἀττειρίαν" ὀλίγοι δ᾽ ὑττὸ τῶν αὐτο- 
μόλων διδαχϑέντες ἐχρῶντο χαχῶς τοῖς ὀργάνοις, χεριιάσι δὲ χαὶ 
τόξοις τοὺς χωννύντας ἔβαλλον ἀπὸ τοῦ τείχους xai χατὰ συντάξεις 

ἐχτρέχοντες αὐτοῖς GuvemAéxovro. τοῖς δὲ ἐργαζομένοις ἀττὸ μὲν 
τῶν βελῶν ἦν σχέπη γέρρα τῶν χαραχωμάτων ὑττερτεταμένα, τὰ 

δ᾽ ἀφετήρια πρὸς τοὺς ἐχϑέοντας᾽ ϑαυμαστὰ δὲ σ“τᾶσι μὲν χατε- 

σχεύαστο τοῖς τάγμασι, διαφόρως δὲ τῷ δεχάτῳ βιαιότεροί τε o£v- 
βελεῖς xoi μείζονα λιϑοβόλα, δι᾿ ὧν οὐ uóvov τὰς ἐχδροιιὰς ἀλλὰ 

x«l τοὺς ἐττὶ τοῦ τείχους ἀνέτρεττον. ταλαντιαῖοι μὲν γὰρ ἦσαν αἱ 
βαλλόμεναι τιέτραι, δύο δὲ καὶ τελείονας ἤεσαν σταδίους" ἡ τεληγὴ 
δ᾽ οὐ τοῖς προεντυχοῦσι μόνον, ἐτεὶ στολὺ δὲ καὶ τοῖς uer ἐχείνους 

ἣν ἀνυπόστατος. οἵ γε μὴν Ἰουδαῖοι τὸ πρῶτον ἐφυλάττοντο τὴν 
cérgav* λευχὴ γὰρ ἦν, ὥστε μὴ τῷ δοίζῳ σημαίνεσθαι μόνον, ἀλλὰ 
xal τῇ λαμηιρότητι προορᾶσϑαι. σχοττοὶ οὖν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν τεύρ- 
yov χαϑεζόμενοι προεμήνυον, δητότε σχασϑείη τὸ ὄργανον xol ἡ 
πέτρα φέροιτο, τῇ πατρίῳ γλώσσῃ βοῶντες ,.Ὁὃ υἱὸς ἔρχεται.“ διί- 
σταντο δὲ xa9^ oUc zer xal προχατεχλίνοντο, xai συνέβαινε φυλατ- 

PAMLVROCLatSuidas s. τάλαντον. 

1 ἔμεινεν 1, οὐ uv] uerum Lat σήμων € 2 ἐγγίων] ετιὼν P 
ἔτι ὧν Α ἐγγίζων 1, ἐγγιῶν VRC prozcimus Lat ἔγγιον ed. pr.; aliquod uitium 
subesse suspicatur Destinon δὲ VRC 3 ὅσα — 4 ἔλαβον] quae pridem 
romanis abstulerat, cum praesidium quod apud antoniam fuerat cepit Lat 

τὸ πρότερον L δὃὅ ὀλίγων P ὀλίγον 5 δὲ VRC αὐτομόλων] πολε- 
μίων αὐτομόλων ΜΥΒΟ — 7 τόξοις] τόξοισ καὶ τοῖσ ὀργάγοισ, 8 δ᾽ LC 

ἀπὸ] ἦν ἀπὸ C 9 ἦν] ἡ ΡΑΙΥ͂ΒΟ δὲ γέρρα i. marg. σχεπάσματα VR 
τῶν om. VRC χαρακωμάτων)] χωμάτων L fort. recte vallum Lat 10 δὲ 
VR πᾶσι μὲν] πᾶσιν C 11 τάγμασι] ταὐμασι-, post τ ras. 1 litt. con- 
spicere uisus sum dubitans, post ἐ eras. » L διαφόρως] διαφορωτέρω 1, 
τε] δὲ LLat 12 μείζω L μόνασ L μόνων C 18 χαὶ iterauit A ταλαν- 
τιατοι incip. Suidas ταλαντιαῖοι — 14 δύο] τὰ δύο sic C uiv γὰρ] γε 
μὴν LSuid μέν ye ΥᾺ οἱ βαλλόμενοι πέτροι MVRSuid 14 δύο --- σταδίους] 
et ullra modum stadii torquebantur Lat πλείονας] πλεῖον MVRO πλέον 

LLatSuid ἤεσαν] PA ἀπήεσαν MLVROSuid σταδίου uertit Lat 15 δὲ 
VRC σπροσεντυχοῦσι PA!LV προστυχοῦσι Suid ἐπὶ τὸ πολὺ AM τοῖς] 
tovc R 16 ἀνυπόστατος] finit Suid 17 ὥστε μὴ] oc μήτε VRO — có] 
8. P ró A!  .gol&o V μόνω AMVR — 18 oiv] γοῦν proposuit Destinon 
19 ὁπότε! ὅπη 1, ὁπόταν R 20 πατρίῳ] πατρῶα L ὃ υἱὸσ] PAVRLat 

οὕὔϊοσ MLC haud male ὃ ἐὸς Hudson 21 ἤει ἴοι Niese x«i συνέβαινε] 
συνέβαινε (-νεν L) δὲ LVRC 
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τομένων ἄτεραχτον διεχηοίττειν τὴν ztévtQay. ἀντεεινοοῦσι δὲ Ῥω- 
μαῖοι μελαίνειν αὐτήν" τότε γὰρ οὐχέϑ᾽ ὁμοίως τεροορωμένης εὐστό- 
χουν χαὶ z0ÀAo0g ἅμα βολῇ μιᾷ διέφϑειρον. ἀλλ᾽ οὐδὲ χαχούμενοι 
μετ᾽ ἀδείας τιαρεῖχον Ῥωμαίοις ἐγείρειν τὰ χώματα, sworn δ᾽ ἔγει- 
γοίᾳ xci τόλμῃ χρώμενοι xal νύχτωρ xai μεϑ᾽ ἡμέραν εἶργον. 

4. Τῶν δ᾽ ἔργων συντετελεσμένων μολιβίδι μὲν χαὶ λίνῳ δια- 
μετροῦσιν oi τέχτογες τὸ διάστημα πιρὸς τὸ τεῖχος, ἀττὸ τῶν χω- 

: τ Ue E » Mir: o. 
μάτων ó(yavreg* ov γὰρ ἐνὴν ἄλλως avco9ey βαλλομένοις" εὑρόντες 

δ᾽ ἐξιχνεῖσϑαι δυναμένας τὰς éAenóAeug τεροσῆγον. καὶ Τίτος ἐγ- 

γυτέρω τὰ ἀφετήρια διαστήσας, ὡς μὴ τοὺς χριοὺς εἴργοιεν ἀττὸ 
τοῦ τείχους, ἐκέλευσε τύτιτειν. τριχύϑεν δ᾽ ἐξαισίου χτύτεου stegug- 
χήσαντος αἰφνιδίως τὴν πόλιν χραυγή ve zco& τῶν ἔνδον ἤρϑη 
xal τοῖς στασιασταῖς ἴσον ἐμιττίσετει δέος. χοινὸν δ᾽ ἑχάτεροι τὸν 

χίνδυνον ἰδόντες χοιγὴν ἐπενόουν ἤδη πσιοιεῖσϑαι καὶ τὴν ἄμυναν. 
διαβοώντων δὲ πιρὸς ἀλλήλους τῶν διαφόρων ὡς πάντα τιράττοιξν 
ὑπὲρ τῶν “τολεμίων, δέον, εἰ xoi μὴ διηνεκῆ δίδωσιν αὐτοῖς óuo- 
γοιαν ὃ ϑεός, ἐν γοῦν τῷ παρόντι τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαν 
ὑπιερϑεμένους xarà Ῥωμαίων συνελϑεῖν, χηρύσσει μὲν ἄδειαν ὁ 
Σίμων τοῖς αττὸ τοῦ ἱεροῦ παρελϑεῖν il τὸ τεῖχος, ἐπιτρέτεει, δὲ 
χαίχεερ ἀπιστῶν ὃ ᾿Ιωάννης. οἱ δὲ τοῦ μίσους xal τῶν ἰδίων δια- 
φόρων λαβόντες ἀμνηστίαν ἕν σῶμα γίνονται, χαὶ τὸ μὲν τεῖχος 
7t€QLOyOYTéG ἀπο αὐτοῦ 7τυρά τὸ τιαμιτιυληϑῆ κατὰ τῶν μηχανημάτων 
ἵεσαν xal τοὺς ἐπιιβρίϑοντας τὰς ἑλεπόλεις ἀδιαλείστστως ἔβαλλον, 

οἱ τολμηρότεροι δὲ χατὰ στίφη τιροττηδῶντες τὰ γέρρα τῶν μηχανη- 
μάτων ἐσττάραττον χαὶ τοῖς iz αὐτῶν σπιροστιίτστοντες ἐπιστήμῃ 

PAMLVRC LatHegesippus V 10 p. 292. Zonaras I p. 528. 
1 δὲ, dex v corr. A 2.μελαίνην αὶ τότε — εὐστόχουν] (unc enim missi 

non similiter incertos ictus habebant Lat οὐχέτι LV ὁμοίως] ὁμοίωσ 

oc L προωρομένησ O 3 μιᾷ βολῆ tr. LVRC ἀλλ᾽ οὐδὲ] ἄλλωσ δὲ 1, 
χακύμενοι Ri 4 μετὰ 1, ὍΣ VR ὅ χρώμενοι καὶ τόλμη tr. ἃ xoo- 
με! μενοι € 6 i. marg. 19. C δὲ VRC συγντετε]λεσμένων, τε in exitu 

uersus suppl. A μολιβόίδι Hudson edidit διεμέτρουν 1, 1 πρὸς] τὸ πρὸσ L 
9 δ VR. — 10 διαστήσασ ex διαστασιάσασ corr. Ὁ εἵργειεν Ὁ 11 δὲ VR 
τριχόϑεν cum τύπτειν coniungit, ἐξαισίου om. Lat 12 χραυγη] clamor ingens 
Lat τε om. LZon 13 ἴσον corruptum putat Destinon δὲ VR 
14 ἰδόντες! εἰδότεσ PA xal om. Lat 16 ὑπὲρ] ὑπὸ L διηνεκεῖ PA 

ὁμόνοιαν αὐτοῖσ tr. L 18 xatd] κατὰ κοινὸν δ᾽ ἑχάτεροι τὸν xivóvvov 
ἐἰδόντεσ (οἷ. τι. 13) 7 χηρύσσειν V [9 τοῖς] tovo αὶ 20 ἰδίων] οἰχείων 1, 

διαφορῶν MLVRC 21: -- ἀμνηστίαν, eras. αν 22 περισχῶντεσ O πυρᾶν 
LV παμπληϑεῖ P 28 ἴεσαν AM ἐνίεσαν LVROC iaciebant Lat ἐπιβροίϑον- 
τας] ἐπάγοντασ 1 24 τολμηρότατοι LLat στῖφοσ L προπηδόντεσ R 
γέρα P — 25 ἐσπάρασσον M αὐτὸν C 
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μὲν ὀλίγα, τόλμῃ δὲ τὰ τελείω τιεριεγίνοντο. τιροσεβοήϑει δὲ τοῖς 
πονοῦσιν αὐτὸς ἀεὶ Τίτος, χαὶ sag ἕχάτερον τῶν ὀργάνων τούς 
τὸ imag καὶ τοὺς τοξότας διαστήσας εἶργεν μὲν τοὺς τὸ τεῦρ 

ἐσειφέροντας, ἀνέστελλεν δὲ τοὺς có τῶν τεύργων βάλλοντας, ἐνερ- 

γοὺς δ᾽ ἐποίει τὰς ἑλεϊεόλεις. οὐ μὴν ταῖς γεληγαῖς ὑπήκουε τὸ 

τεῖχος, εἰ μὴ χαϑόσον ὃ τοῦ ττεντεχαιδεχάτου τάγματος χριὸς γω- 
γίαν διεχίνησε τεύργου. τὸ δὲ τεῖχος ἀχέραιον ἦν᾽ οὐδὲ γὰρ εὐϑέως 
συνεχιγδύνευε τῷ ττύργῳ τιρούχοντε σπιολὺ χαὶ μὴ δυναμένῳ συν- 
αττορρῆξαί τι ῥᾳδίως τοῦ τειεριβόλου. 

ὅ. Παυσάμενοι δὲ τῶν ἐχδρομῶν σερὸς ὀλίγον xai τοὺς Po- 
μαίους ἐτιιτὴρ ἤσαντες ἐσχεδασμένους ἐ ἐπὶ τὰ ἔργα χαὶ χατὰ τὰ στρα- 
τότιεδα, καμάτῳ γὰρ ἀγαχωρῆσαι χαὶ δέει τοὺς Ἰουδαίους ἠξίουν, 
ἐχϑέουσι χατὰ τὸν ᾿Ιγετεικὸν τεύργον διὰ τεύλης ἀφανοῦς τιάντες z0o 
τὲ τοῖς ἔργοις ἐπιφέροντες xol μέχρι τῶν ἐρυμάτων él τοὺς Ῥω- 
μαίους προελϑεῖν ὡρμημένοι. πιρὸς δὲ τὴν χραυγὴν αὐτῶν οἵ τε 
τλησίον συνίσταντο ταχέως xci οἱ ττόρρωϑεν συνέϑεον. ἔφϑανε δ᾽ 
ἢ Ιουδαίων τόλμα τὴν Ῥωμαίων εὐταξίαν, xai τοὺς τιροεντυγχά- 
γοντας τρεψάμενοι χιροσέχειντο χαὶ τοῖς συλλεγομένοις. δεινὴ δὲ 
χυερὶ τὰς μηχανὰς συμτείτοτει μάχη, τῶν μὲν ὑποπιμηιράναι, τῶν 
δὲ χωλύειν βιαζομένων, χραυγή 76 παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀσήμαντος nv, 
χαὶ πολλοὶ τῶν σπιροαγωνιζομένων ἔχειτυτον. Ιουδαῖοι δ᾽ ὑτιερεῖχον 
ἀπονοίᾳ, xal τῶν ἔργων ἥτίτετο τὸ τεῦρ, χαταφλεγῆναί τ᾽ ἂν ἐχιν- 
δύνευσε ττάντα μετὰ τῶν ὀργάνων, εἰ μὴ τῶν az ᾿Αλεξανδρείας 
ἐπτιλέχτων ἀντέστησαν οἱ πολλοὶ παρὰ τὴν σφετέραν ὑπόληψιν 
ἀνδρισάμενοι" χαὶ γὰρ τῶν ἐνδοξοτέρων διήνεγκαν χατὰ ταύτην τὴν 
μάχην" μέχρι Καῖσαρ τοὺς τῶν ἱππέων δυνατωτάτους D bond 

ἐμβάλλει volg σιολεμίοις. xal δώδεχα μὲν αὐτὸς τῶν ztooudyov 

PAMLVRCLatHegesippus V 10 p.292. Zonaras I p. 528. 

1 post ὀλίγα fort. 1litt. eras. Α περιεγένοντο Ὁ προσεβοήϑη C 
2 zag',litt. «o i. ras. A παρ᾽ — ὀργάνων] iuxta utrasque machinas Lat 

3 ἱππεῖσ 1, τοὺς om. L 5 δὲ LVRC 6 ó om. V 7 ἀχέραιον] ἀκαί- 

ρεον C ὃτῶ:- M συναπορῆξαι Ri 11 παρατηρήσαντες Zon ἐπὶ] 
περὶ, καὶ om.L fort. recte 12 χαμάτῳ] χαμά] C ἐἰυουδαίουσ ex ἰδίουσ 
corr uid. M 18 ἀφανεῖς Cocceji πῦρ — 14 ἐπιφέροντες om. C 1 προσελ- 
ϑεῖν VRO χραυγὴν] periculo Lat 16 ἔφϑανε — lisvta&iav] romanorum 
autem disciplina uincebat audaciam iudaeorum Lat ut nunc est δὲ VR 
17 ἡ om. L tovc] 8. P τοῖσ VRC προεντυχόντασ L προεντυγχάνουσι 
VRC 18 χαὲ om. LLat 19 ὑποπιπρᾶναι Ο ὑποπιμπρᾶν Zon 20 ἀμφο- 
tíéoow C 21 δὲ LVROC 22 ἀπονοίᾳ] confidentia Lat ἐκινδύνευσαν 1, 
23 dn] ἐπ᾿ VR 244 ἀνέστησαν L — 25 ἀνδρισόμενοι 5 ἐνδοξωτέρων C 
26 τοὺσ δυνατωτάτουσ vOv ἱππέων tr. 1. 21 αὐτοῖσ 1, 
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474 DE BELLO IUD. V 288—295 (VI ὅ. VII 1) 

A s NUIT. Ἡ De 4 AUN 
ἀναιρεῖ, πρὸς δὲ τὸ τούτων πάϑος ἐγχλίνοντος τοῦ λοιτιοῦ τεληϑους 

ἑπόμενος συγνελαύνει πάντας εἰς τὴν πόλιν xax τοῦ πυρὸς διασώζει 

τὰ ἔργα. συνέβη δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ xoci ζωγρηϑῆναί τινα τῶν 
᾿Ιουδαίων, ὃν ὃ Τίτος ἀνασταυρῶσαι πρὸ τοῦ τείχους ἐχέλευσεν, 
εἴ τι πρὸς τὴν ὄψιν ἐνδοῖεν οἱ λοιττοὶ χαταττλαγέντες. μετὰ δὲ 
τὴν ἀναχώρησιν χαὶ Ἰωάννης ὃ τῶν ἰδουμαίων ἡγεμὼν περὸ τοῦ 
τείχους γνωρίμῳ τινὶ στρατιώτῃ διαλεγόμενος ὑπό τινος τῶν .“41ρά- 
βων χατὰ τοῦ στέργου τοξεύεται xai τταραχρῆμα ϑνήσχει, μέγιστον 
τοῖς τε Ἰδουμαίοις τιένϑος χαὶ λύπην τοῖς στασιασταῖς ατιολιττών" 

χαὶ γὰρ χατά τε χεῖρα χαὶ συνέσει διάσημος ἦν. 
VIL 1. Τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ νυχτὶ ταραχὴ xal τοῖς Ῥωμαίοις ἐμ- 

γείπτει τταράλογος. τοῦ γὰρ Τίτου στύργους τρεῖς χατασχευάσαι 
χελεύσαντος ττἐντηχοντατιήχεις, ἵν ἑχάστου χώματος ἐπιστήσας αττὸ 
τούτων τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους τρέποιτο, συνέβη πεσεῖν αὐτομάτως 

ἕνα μέσης νυχτός. μεγίστου δὲ ἀρϑέντος Vóqov δέος ἐμττίτετει τῷ 
στρατῷ, καὶ τοὺς τιολεμίους ἐτειχειρεῖν σφίσι δόξαντες ἐτεὶ τὰ ὅτελα 
πάντες ἔϑεον. ταραχὴ δὲ τῶν ταγμάτων xci ϑόρυβος ἣν, xci τὸ 
συμβὰν οὐδενὸς εἰχιεῖν ἔχοντος ἐτεὶ τιλεῖστον ἀπτοδυρόμενοι διεφέ- 
ροντὸ μηδενός τε φαινομένου στολεμίου δι᾿ ἀλλήλων ἐτιτοοῦντο, xal 
τὸ σύνϑημα μετὰ σπουδῆς ἕκαστος τὸν πλησίον ἐπηρώτα χαϑάττξρ 
᾿Ιουδαίων ἐμβεβληχότων εἰς τὰ στρατόπεδα, ττανιχῷ τὲ δείματι 
χυχλουμένοις τταρεῴύχεσαν, ἄχρι μαϑὼν τὸ συμβὰν Τίτος διαγγέλλειν 
ἐχέλευσε στᾶσι. xol μόλις ἐπταύσαντο τῆς ταραχῆς. 

PAMLVRCLatHegesippus V 10 p. 292. Zonaras I p. 529. 
1 ἐγκλίνοντος] éxzAivovroo PL et ex corr. A ἐχλίνοντοσ A! éxxAlvavvoo 

MVRO ἐγκχλίναντος Bekker ἐνέκλιναν (cvvéxAwav cod. A) Zon 2 διασώ- 

ἕεται Li 3 ó VRC. 4 τῖτοσ ex τεῖχοσ corr. L.— 5 τι om. Ζὸθπ 6 τῇ» 
ἀναχώρησι» eius discessum Lat Ἰδουμαίων] ACHeg ἐουδαίων PMLVRLat 
7 τινὶ om. LVRLat στρατιώτι A'R 9 Ἰδουμαίοις] PALHeg ἐουδαίοισ 
MVRCLat ἀπολειπών (ex ἀπολιπὸν corr A) PA 10 τε om. L. συνέσει 

σύνε:" σιν, eras. v L διάσημος] εὐσημοσ (sic) L nobilis Lat 11 i. marg. 
x' C δὲ ΒΟ  xolom.Lat 12 παράλογοσ, o ex A corr. ἃ — zavaoxevagat, 
cud. TAS. A ΘΝ 14 τρέποιντο L συνέβη] PAMVCLips συνέβη 
δὲ 1, συνέβη ἕνα, litt. βη ἕνα ex corr. m. 2 R πεσεῖν] xz oiv (inter zx et c 
2fere litt. spatio uacuo relicto) Τὶ 15 ἕνα] CLat ἀνα PAMVR et m. 1 Lips 

διὰ L ἕνα ἀνὰ ex corr. recentissima Lips; Heg tres turres concidisse narrat, ergo 
ἀνὰ &ut διὰ habuisse uid. δ᾽ C 10 zoAsulxovo R ἐπιχειρεῖν om. L 
18 ἐπὶ — διεφέροντο] diu queruli alius aliud opinabatur Lat ἀπωδυρό- 

μενοι R? ἀπορούμενοι ex Voss. Holwerda διεφέροντο] διεφϑείροντο M. 
19 ve] δὲ PAM qeu: -|vouévov V ἐπτωοῦντο C 20 σύνϑεμα VR 

τὸν] τὸ C 21 Ἰουδαίων] idumaei Lat ἐμβεβηκότων RO ve.S. P 
22 παρεώχεισαν P διαγγέλειν AR 23 ἐπαύσαντο, αν ex ov corr. A 
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DE BELLO IUD. V 296—303 (Vit 2. 3) 4175 

2. Ιουδαίους ye μὴν zoóc và λοιπτὰ χαρτερῶς &vréyovrag ἐχά- 
χωσαν οἱ πύργοι" xoi γὰρ τῶν ὀργάνων τοῖς χουφοτέροις &zt. αὐτῶν 
ἐβάλλοντο xol τοῖς ἀχοντισταῖς xol τοξόταις xci λιϑοβόλοις. οὔτε 

δὲ τούτων αὐτοὶ διὰ τὸ ὕννος ἐφιχνοῦντο xal τοὺς τιύργους ἦν ἀμή- 
χανον ἑλεῖν, μήτ᾽ ἀνατραῆναι ῥᾳδίως διὰ τὸ βρῖϑος μήτ᾽ ἐμ- 
σιρησϑῆναι διὰ τὸν σίδηρον δυναμένους, ᾧ χατεχαλύτιτοντο. τρε- 
πόμενοι δὲ ἐξωτέρω βέλους οὐχέτι ἐχώλυον τῶν χριῶν τὰς ἐμιβολάς, 
oi ἀδιαλείτστως σπταίοντες ἤνυον xav  oÀ(yov. ἤδη δὲ τῷ Νίχωνι 
τοῦ τείχους ἐνδιδόντος, αὐτοὶ γὰρ τοῦτο Ἰουδαῖοι τὴν μεγίστην 
ἐχάλεσαν Ῥωμαίων ἕλέττολιν &zó τοῦ z&vra νιχᾶν, ἀπέχαμνον μὲν 
χιάλαι τύρός τὲ τὰς μᾶχας xol τὰς φυλαχὰς πόρρωϑεν τῆς πόλεως 

διανυχτερεύοντες, ἄλλως δ᾽ ὑπὸ δᾳστώνης xol τοῦ βουλεύεσϑαι 
πάντα χαχῶς ττεριττὸν αὐτοῖς δόξαν τὸ τεῖχος ἑτέρων μετ᾽ αὐτὸ 

Aeuvouévoy δύο, μαλαχισϑέντες ἀνεχώρουν οἱ πολλοί. xai τῶν 
Ῥωμαίων ἐπιβάντων χαϑὸ :ταρέρρηξεν ὃ Νίκων, καταλιπόντες τὰς 
φυλαχὰς πάντες εἰς τὸ δεύτερον τεῖχος ἀναφεύγουσιν. οἱ δ᾽ ὑπτερ- 
βάντες τὰς πύλας ἀνοίξαντες στᾶσαν εἰσδέχονται τὴν στρατιάν. χαὶ 

Ῥωμαῖοι μὲν οὕτω τοῦ πιρώτου τείχους τιεντεχαιδεχάτῃ χρατήσαντες 
ἡμέρᾳ, ἑβδόμη δὲ ἣν ̓ Αρτεμισίου μηνός, αὐτοῦ τε σεολὺ χατασχά- 
σπτουσι χαὶ τὰ τιροσάρχτια τῆς πόλεως, ἃ καὶ τιρότερον Κέστιος. 

3. ἢ]εταστρατοπτεδεύεται δὲ Τίτος εἴσω χατὰ τὴν ᾿Ασσυρίων 
χεαρεμβολὴν καλουμένην, ἐπισχὼν ττᾶν τὸ μεταξὺ μέχρι τοῦ Κε- 

PAMLVRCLatHegesippus V 11 p. 293. Zonaras I p. 529. 

1 ἰουδέουσ C ἃ λιϑοβόλοισ, B i. ras. A. 4 ἀφιχνοῦντο 11 5 μήτε 
LVRC βοίϑοσ LVRC βάροσ PAM μήτε VR 6 χατεχαλύπτοντο, & 
ex αὐ aut « corr. A 1 δ 10 ἐξωτέρου M οὐκέτ᾽ C 8 ἀδια- 
λίπτωσ V!R γνίχονι P. niconam (niconta cod. Vat.) Lat excisorem urbium 

Heg 10 πάντα] τὰ πάντα P 11 τὰς (ante φυλακὰς) om. L 12 ἄλλως] 

ἄλλω Α' ξάλλω ex corr. Δ ó VR ὁστώνησ A tov] τὸ C gov 
λεύεσϑαι!] βούλεσϑαι ἃ βουλεύσασϑαι L 18 περιττὸν] καὶ περισσὸν L 
τὸ τεῖχος] φυλάττειν τὸ τεῖχοσ O μετ᾽ αὐτὸ] μετ᾽ αὐτὸν L! μετὰ τὸ R 
15 χαϑὸ παρέρρηξεν] καϑόπερ ἔρρηξεν PAML χαϑάπερ ἔρρηξεν V χαϑὰ παρ- 
ἐρρηξεν RC qua — perruperat Lat ὃ Nízov] om. L niconas Lat χκατα- 
λειπόντεσ PA! — 16 δεύτερον] ἐνδότερον P δὲ VRC 11 πᾶσαν om. Lat 
στρατείαν PA — 18 πεντεχαιδεκάτῃ κρατήσαντες 1u£9o] χρατοῦσιν ἡμέρα πεντε- 

xccl 19 ἦν δ᾽ ἑβδόμη ἰγ.1, ἑβδόμη — ᾿ἀρτεμισίου] nonas mai Lat 
δ᾽ LRC ἀρτεμησίου PAL Artemisii 7. dies est 25. Mai (VIII k. Iun.) 
anni Iuliani (70 p. Chr.) πολὺ] z0-A-- (eras. 4 et o) L 21 i. marg. χα C 
ó om. PR ἔσω Dindorf ἀσυρίων AC 22 χαλουμένην, καλοῦ 1. ras. 
pressius scriptum A ἐπισχὼν — 410,2 ἐποιεῖτο] occupato enim omni quod 
inter cedrona fuerat spatio et ultra sagittae iactum a secundo muro separatus 

eacpugnationem statim aggressus est Lat haud male 

296 

299 

300 

901 

902 

909 



904 

900 

908 

909 

476 DE BELLO IUD. V 303—309 (vu 3) 

δρῶνος, ἀττὸ δὲ τοῦ δευτέρου τείχους ὅσον ἐξωτέρω βέλους εἶναι" 
γεροσβολὰς δ᾽ εὐθέως ἐποιεῖτο. ἐμμερισϑέντες δὲ οἱ Ιουδαῖοι xag- 

τερῶς ἀττημύναντο τοῦ τείχους, οἱ uiv πιερὶ τὸν Ιωάνγην ἀπό τὲ 
τῆς ᾿ντωνίας xal τῆς πιρροσαρχτίου στοᾶς τοῦ ἱεροῦ xal πρὸ τῶν 
᾿Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως αὐτῶν μνημείων μαχόμενοι, τὸ δὲ τοῦ 
Σίμωνος τάγμα τὴν παρὰ τὸ Ἰωάννου τοῦ ἀρχιερέως μνημεῖον ἐμ- 
βολὴν διαλαβόντες ἐφράξαντο μέχρι πύλης xa9' ἣν τὸ ὕδωρ ἐπὶ 
τὸν Ἱπηιχὸν τιύργον εἰσῆχτο. ττροττηδῶντές τε πολλάχις ἐχ τῶν 
γυυλῶν συστάδην ἐπολέμουν xal συνδιωχϑέντες az τοῦ τείχους 

χατὰ μὲν τὰς συμτιλοχὰς ἡττῶντο τῆς Ῥωμαίων ἐπιστήμης ὄντες 

ἄχεειροι, τυξριῆσαν δ᾽ ἐν ταῖς τειχομαχίαις. χαὶ τοὺς μὲν uev. 
ἰσχύος ἐμτιειρία τταρεχρότει, Ἰουδαίους δὲ τόλμα δέει τρεφομένη 
χαὶ τὸ φύσει καρτεριχὸν ἐν συμφοραῖς" σπιροσὴν δ᾽ iic ἔτε σω- 
τηρίας 1) καὶ Ῥωμαίοις τοῦ ταχέως χρατήσειν. οὐδετέρων δὲ ἥτπττετο 
χόπιος, ἀλλὰ προσβολαὶ χαὶ τειχομαχίαι καὶ χατὰ λόχους ἐχδρομαὶ 
συνεχεῖς δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἦσαν, οὐδ᾽ ἔστιν ἥτις ἰδέα. μάχης ἀτυελεί- 
πέτο. γνὺξ δὲ ἀνέϊεαυε μόλις ἕωϑεν ἀρχομένους" ἣν δ᾽ ἄυπνος 
ἀμφοτέροις xci χαλεττωτέρα τῆς ἡμέρας, δέει τῶν μὲν ὅσον οὔτεω 

χαταληφϑήσεσϑαι τὸ τεῖχος, τῶν δ᾽ ἐπιϑήσεσθαι Ἰουδαίους τοῖς 
στρατοπέδοις, ἔν τε τοῖς ὅτπτλοις ἑκάτεροι διανυχτερεύοντες ὑπτὸ 

τὰς τερώτας αὐγὰς ἕτοιμοι τιρὸς μάχην ἦσαν. xal παρὰ μὲν Ἰου- 
δαίοις ἔρις ἣν ὅστις τιροχιγδυνγείσας χαρίσαιτο τοῖς ἡγεμόσιν. μά- 

PAMLVRCLatHegesippus V 12 p. 294. 

2 δ δὲ VR τ᾽ Destinon, om. Dindorf ex L. D. ἐποεῖτο A! ἐμμε- 
ρισϑέντες] καὶ μερισϑέντεσ L μερισϑέντεσ ΒΟ δ᾽ Ο οἱ om. L.— 3 ἀπὸ 
ve] ἀπὸ 11 ΔΑ καὶ πρὸ] «ἀ1ἃϊ πρὸ om. VRC — 5 τοῦ βασιλέως αὐτῶν om. 
Lat probante Destinone αὐτῶν om. 1 μνημείου PA monwunentum Lat 
6 τὸ] τοῦ A'VRC τοῦ ἀρχιερέως om. LLat μνημεῖ! μεῖον C ἐμβολὴν 
om. VR 1 διαλαβόντες om. ut uid. Lat ἐφρίξαντο R. ἔφραξαν τὸ 
Hudson 8 προπηδήσαντεσ M. τε] S. P δὴ ML τὲ δὴ VRC autem Lat δὲ 
Hudson 9 συστάδην, ov S. L ἀπὸ] ἐπὶ Hudson 10 χατὰ] χαὶ 
χατὰ Destinon ὄντες om. LVR 11 ἄπειρον 1, δ᾽ ἐν) δὲ LVRC 
καὶ τοὺς μὲν] eos enim Lat μετ᾽ ἰσχύος ἐμπειρία] ἰσχὺσ μετ᾽ ἐμπειρίασ 
LVRC fortitudo «c scientia Lat 12 τόλμα] etium audacia Lat 13 χαρτε- 
ouxov Ο ἐν] ἐπὶ P ἐν veio M. προσῆν — 14 χρατήσειν»] ad haec autem 
et illis suberat spes salutis et romanis citae uictoriae Lat; graeca uix sana sunt 

post προσῆν eras. ἦν A δ᾽ ἐλπὶς ἔτι] ἐλπίδι 1, δὲ VR 14 ηῆ PA ἣ 
MRC ἢ L ὡς Naber ῥωμαίουσ LC οὐδ᾽ ἑτέρων Α ovOtrégov VR οὐϑ᾽ 
évégov C δ 15 ἐχδρομαὴ ἐνδρομαὶ VR! 16 οὐδέ ἐστιν VROC 
suo P εἰδέα PA 11 δὲ] δ᾽ ΠΟ ἦν ó'om. Lat δὲ VRC 18 αἱ 
φοτέροις] PALat ἀμφοτέροισ ἡ νὺξ MVRC 19 τὸ τεῖχος] τὸ τάχοσ PAL 
τοῦ τείχουσσ Ὁ δὲ VRO 20 ὑπὸ] χατὰ PAM — 22 ἔρις om. R 
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DE BELLO IUD. V 309—316 (VII 3) 4711 

λιστα δὲ τοῦ Σίμωνος αἰδὼς ny zai δέος, οὕτως τε τιροσεῖχεν ἕχα- 

στος αὐτῷ τῶν ὑποτεταγμένων, ὡς xal τιρὸς αὐτοχειρίαν ἑτοιμότατος 
εἶναι χελεύσαντος " Ῥωμαίοις δὲ £^ ἀνδρείαν ἣν τιροτροπτὴ τοῦ τὲ 
χρατεῖν ἔϑος χαὶ ἥττης ἀήϑεια συνεχής τὲ στρατεία χαὶ διηνεχεῖς 
μελέται xol μέγεϑος ἡγεμονίας, τυρὸ δὲ ττάντων Τίτος ἀεὶ ττᾶσιν 
σανταχοῦ τταρατυγχάνων. τό v6 γὰρ μαλαχισϑῆναι τταρόντος χαὶ 
συναγωνιζομένου Καίσαρος δεινὸν ἐδόχει, xol τῷ καλῶς ἀγωνισα- 
μένῳ μάρτυς αὐτὸς ὃ χαὶ τιμήσων τταρῆν᾽ χέρδος δ᾽ ἦν ἤδη καὶ 
τὸ γνωσθῆναι Καίσαρι γενναῖον ὄντα. διὰ τοῦτο σιολλοὶ τῆς χατὰ 
σφᾶς ἰσχύος ἀμείνους τῇ τιροϑυμίᾳ διεφάνησαν. παραταξαμένων 
γοῦν χατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας τῶν Ιουδαίων πρὸ τοῦ τείχους χαρ- 

τερῷ στίφει xal διαχοντιζομένων ἔτι πόρρωϑεν τῶν ταγμάτων ἕχα- 
τέρων “Ἰογγῖνός τις τῶν ἱτιπτέων ἐξαλλόμενος τῆς Ῥωμαϊχῆς τά- 

ξεως ἐμπηδᾷ μέσῃ τῇ τῶν Ἰουδαίων φάλαγγι, καὶ διασχεδασϑέντων 
πρὸς τὴν ἐμβολὴν δύο τοὺς γενναιοτάτους ἀναιρεῖ, τὸν μὲν κατὰ 
στόμα τυλήξας ὑπαντιάσαντα, τὸν δ᾽ ἀνασπάσας £x τοῦ πιροτέρου 
τὸ δόρυ κατὰ τυλευρὰν διαττιείρει τραιόμεγον, ix μέσων τὲ τῶν 
πολεμίων ἄτρωτος εἰς τοὺς σφετέρους ἔδραμεν. ὃ μὲν οὖν δι᾿ ἀρε- 
τὴν ἐπίσημος ἦν, ζηλωταὶ δὲ τῆς ἀνδρείας ἐγίνοντο :τολλοί. καὶ 
᾿Ιουδαῖοι μὲν ἀμελοῦντες τοῦ παϑεῖν τὸ διαϑεῖναι μόνον ἐσχόττουν, 
0 τὲ ϑάνατος αὐτοῖς ἐδόχει χουφότατος εἰ μετὰ τοῦ χτεῖναί τινα 

τῶν τιολεμίων τεροσττέσοι" Τίτος δὲ τῆς τῶν στρατιωτῶν ἀσφαλείας 

οὐχ ἧττον τοῦ χρατεῖν τιρουνόει. xal τὴν μὲν ἀπερίσχετμιτον ὁρμὴν 
ἀτεόνοιαν λέγων, μόνην δ᾽ ἀρετὴν τὴν μετὰ σπιρονοίας xci τοῦ μηδὲν 
τὸν δρῶντα τιαϑεῖν, ἐν ἀκινδύνῳ τῷ χατὰ σφᾶς ἐχέλευσεν ἀνδρί- 
ζεσϑαι. 

PAMLVRCLatHegesippus V 12 p. 294 sq. 
1 οὕτω VR οὕτω, litt. τω s. C τεῖ ys (i. ras. A) PÀ προσεῖχον L 

2 ἑτοιμότατον VRC RAE ἀνδρίαν V?C τοῦ vts] τό τε τοῦ L 
4 ἥττης] ἡ τῆς ἥττης Bekker συνεχεῖσ PLVLat στρατιὰ ΡΥ͂ΒΟ στρατείαι 
1,1 miüitae Lat 6 παρατυγχάνω »L 1 v9] τὸ P τῶν ΒΟ ἀγωνιζομένω 1, 
ἀγωνισαμένων (νων ex νον corr. C) RC 8 zégóoc] καρπὸσ VR yo καιρὸσ i. marg. 
m.2 V δὲ VR 9  καίσαρι ex καίσαρα corr. uid. 1 13 vzo τάξεωσ τῆσ 
ῥωμαϊχῆσ L 14 τῶν om. L 15 πρὸς τὴν ἐμβολὴν] τῶν ἐμβολῶν PA hoc 
impe(u Lat τῶν ἐν βολῇ Destinon 16 δὲ VR — 17 rgemousvov L μέσου 
L μέσον € t£] δὲ L 18 ἄτρωτος] Holwerda πρῶτοσ codd. Lat uictor 

Heg εἰς] πρὸσ L 19 ἀνδρείασ (s. m. 2) V ἀνδραγαϑίασ 1, 20 δια- 
ϑῆναι R1C 21 0 τε] ὅτι 1, κτῆναι C τινὰ om. C 22 Τίτος] Καῖσαρ 

Dindorf ex Rost. et L. B. τῆς om. L 23 τοῦ] τὸ 11 ἀπερίσχεπον C 
24 δὲ VR καὶ spurium putat Destinon τοῦ] τὸ 1, 25 τῳ] τὸ € 
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4. Προσάγει δ᾽ αὐτὸς τοῦ βορείου τείχους τῷ μέσῳ zgyq 
τὴν ἑλέπολιν, ἐν ᾧ τῶν Ἰουδαίων τις ἀνὴρ γόης ὄνομα Κάστωρ 
ἐλόχα ue)" ὁμοίων δέχα, τῶν λοιττῶν φυγόντων διὰ τοὺς τοξότας. 
οὗτοι μέχρι μέν τινος ὑπεπτηχότες τοῖς ϑωραχίοις ἠρέμουν, λυο- 
μένου δὲ τοῦ τεύργου διαγνίστανται, χαὶ ὑπο ας ὃ Κάστωρ τὰς 
χεῖρας ὡς ἱκετεύων δῆϑεν ἐχάλει τὸν Καίσαρα χαὶ τῇ dud MR 

ζόμενος ἐλεῆσαι σφᾶς παρεχάλει. σπιιστεύσας δ᾽ ἐξ ἁπλότητος ὃ 

Τίτος χαὶ μετανοεῖν ἤδη τοὺς Ἰουδαίους ἐλπίσας, ἐπέχει μὲν τοῦ 
χριοῦ τὴν ἐμβολὴν κωλύει τε τοξεύειν τοὺς ἱχέτας, λέγειν δ᾽ ἐχέ- 
λευσεν 0 τι βούλεται τῷ Κάστορι. τοῦ δ᾽ εἰπόντος ἐπὶ δεξιᾷ κατα- 
βῆναι ϑέλειν, ὃ Τίτος συνήδεσθαι μὲν αὐτῷ τῆς εὐβουλίας ἔφη, 

συνήδεσθαι δὲ εἰ πάντες ταῦτα ἤδη φρονοῦσι καὶ τῇ πόλει δι- 
δόναι τε ττίστιν ἑτοίμως. τῶν δέχα δὲ οἱ zíyve μὲν αὐτῷ συνυτπίε- 
χρίνοντο τὴν ἱχετηρίαν, οἱ λοιποὶ δ᾽ οὐχ ἂν στοτε δουλεύσειν Ῥω- 
μαίοις ἐβόων παρὸν ἐλευϑέρους ἀποϑανεῖν. καὶ μέχρι σιολλοῦ 
διαφερομένων ἐτρίβετο μὲν ἢ προσβολή, σιέμστων δ᾽ ὃ Κάστωρ πρὸς 
τὸν Σίμωνα σχολῇ βουλεύεσϑαι zcegi τῶν ἐπειγόντων ἔλεγεν, ὧδ 
ovx ἐπε ὀλίγον αὐτὸς δεαπεαίζοι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. ἅμα δὲ ταῦτα 
χυέμττων καταφανὴς ἣν χαὶ τοὺς ἀπειϑοῦντας ἐπὶ τὴν δεξιὰν zaga- 
χαλῶν. οἱ δὲ ὥσπερ ἀγαναχτοῦντες ὑπὲρ τὰ ϑωράχια διήρουν τὲ 

ξίφη γυμνὰ xal τοὺς ϑώρακας αὑτῶν τιλήξαντες ὡς ἀπτεσφαγ- 

PAMLVRCLatHegesippus V 12 p. 295. Zonaras I p. 529. Suidas s. ϑω- 

ραχείοις et ὑποπεπτηχότες. 
1i marg. xy C δὲ ΥΒ δ᾽ αὐτὸς] itaque Lat 2. ἐλέπολιν, litt. ἐν 

i. ras. 4 litt., quarum secunda fuit & P 3 ἐλόχα, ε ut uid. ex corr. M 
4 οὗτοι δὲ 1, μέχρι — ἠρέμουν extant apud Suidam ὑποπεπτηχότεσ PSuid 
ὑποπεπτηχότασ C ϑωρακείοις Dindorf λυομένου] σαλευομένου L fort. 
recte concussa Lat 6 ἑχετεύον P Ἴ δ᾽ δὲ ΝΕ δ᾽ ocL ἐξ ἁπλότητος] 

ἑξξαπλότητοσ PA 9 χολύει ἃ χωλύειν C τε] δὲ L δὲ VR ἐχέλευεν 
MLVRC 10 χάστωρι C ὁὲ VRC ἐπιδεξὰ PA 11 συνήδεσϑαι — εὐ- 
βουλίας om. Lat αὐτὸ C εὐβουλίασ, ov ex o corr. A εὐβουλείασ V!R 
12 ὑπερήδεσϑαι Holwerda δὲ] s. A δ᾽ LC πάντες] πᾶσι Ὁ ταῦτα ἤδη] 
ταὐτὰ ἤδη M. ἤδη τὰ αὐτὰ 1, eadem Lat φρονῶσι VR. καὶ -- 18 ἑτοίμως] 
paratoque animo fidem pacis etiam ciuitati daturum Lat διδόναι τε] διδόναι 

ys VRC γε διδόναι PAM xal διδόναι Destinon 18 τῶν δέχα δὲ! τῶν δὲ δέκα 
δὲ A τῶν δὲ δέχα PM αὐτῶν L 14 δὲ VR δουλεύσειν] PAMVRCLatZon 

δουλεύειν L — 15 ἐβόων, 0ov ex corr. C 16 δὲ VR. 17 ὡς — 18 ἀρχήν] 
paulisper enim se illudere imperatori romano Lat αὐτὸς] αὐτῶ V! δια- 

πέζοι PAM διαπαίζει 1, ἐμπαίζοντος (αὐτοῦ) Zon ἀρχήν] δρμήν 1 
20 ὑπὲρ — 21 πλήξαντες] in. thoracas nudos strinzere gladios hisque percussis 

Lat ó' LC ϑωρακχία VR ϑωρακεῖα Dindorf διήρουν τε] διῆραν τὲ 
Dindorf ex L. B. διάραντες Destinon 211 αὐτῶν PAMVRO ἑαυτῶν L 
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μένοι κατέτεεσον. ϑάμβος δὲ τὸν Τίτον καὶ τοὺς ττερὶ αὐτὸν εἰσήει 
τοῦ τῶν ἀνδρῶν τ:αραστήματος, xal μὴ δυνάμενοι χκάτωϑεν ἀχριβῶς 

τὸ γεγενημένον ἰδεῖν ἐϑαύμαζόν τε τῆς εὐτολμίας αὐτοὺς χαὶ τοῦ 
z&Jovg ἡλέουν. τοξεύει δέ τις ἐν τούτῳ παρὰ τὴν ῥῖνα τὸν Κά- 
στορα, χαχεῖνος εὐϑέως ἀνασπάσας τὸ βέλος ἐπιεδείχνυ τῷ Τίτῳ 

χαὶ ὡς οὐ δίχαια ττἄσχων χατεμέμφετο. τιρὸς δὲ τὸν βαλόντα 

σχετλιάσας Καῖσαρ ἔτσιεμτεε τταρεστῶτα τὸν Ιώσησιον δοῦναι τῷ 
Κάστορι δεξιάν. ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὔτ᾽ αὐτὸς ἔφη προσελεύσεσϑαι, φρο- 
νεῖν γὰρ οὐδὲν ὑγιὲς τοὺς δεομένους, χαὶ τοὺς ὡρμημένους τῶν 
φίλων χατέσχεν" «Αἰνείας δέ τις τῶν αὐτομόλων αὐτὸς ἔφη z9oGce- 

λείσεσϑαι. xci τοῦ Κάστορος χαλοῦντος, ὅτιως δέξαιτό τις χαὶ τὸ 

ἀργύριον ὃ φέροι μεϑ᾽ αὑτοῦ, σπουδαιότερον ὁ Αἰνείας διατιετάσας 
τὸν κόληεον ττροσέδραμεν. ἀράμενος δὲ ὁ Κάστωρ zérgav ἐπαφίησιν 
αὐτῷ, xal τούτου μὲν διήμαρτε φυλαξαμένου, τιτρώσχει δὲ στρα- 
τιώτην ἕτερον τιροσελϑόντα. συννοήσας δὲ Καῖσαρ τὴν ἀττάτην 
mgóg βλάβης μὲν ἔγνω τὸν ἐν πολέμοις ἔλεον, τὸ γὰρ ἀττηνέστερον 
ἧττον oroníntéy τῷ τεανούργῳ, τὰς δ᾽ ἐμβολὰς τῆς ἑλεπόλεως 
ὀργῇ τῆς χλεύης ἐποιεῖτο δυνατωτέρας. ὑτιοδιδόντα δὲ τὸν τεύργον 
ἐμσειιτερᾶσιν οἱ περὶ τὸν Κάστορα, xal διὰ τῆς φλογὸς εἰς τὴν 
óc αὐτῷ χρυπτὴν ἁλλόμενοι ττάλιν δόξαν ἀνδρείας Ῥωμαίοις zao- 
ἔσχον ὡς δίψαντες σφᾶς αὐτοὺς εἰς τὸ τεῦρ. 

VIII. 1. -4íoei δὲ Καῖσαρ ταύτῃ τὸ τεῖχος ἡμέρᾳ τεέμτιτῃ μετὰ 
τὸ πρῶτον, καὶ τῶν Ιουδαίων φυγόντων ἀπ αὐτοῦ παρέρχεται 
μετὰ χιλίων ἔνδον δτιλιτῶν xol τῶν τιερὶ αὐτὸν ἐπειλέχτων, χαϑὸ 

PAMLVROLatHegesippus V 13 p. 295. Zonaras I p. 530. 
4 ῥίνα PLR ῥῆνα € χάστωρα C 5 ἀνασπάσας] ἀναπαύσασ R 

Ls , ς * 

ἐμέμφετο], — 6 βαλλόντα A! - "7 ἔπεπεν O 8 χάστωρι CO ὃ uiv om.L 
οὔτε LVR αὐτὸς] ὃ αὐτὸ L προελεύσεσϑαι P 9 ὑγιὲς] ὑγιαῖσ C 
10 αὐτοϊμόλων, το suppl m. 2 C προελεύσεσϑαι P 1l χαλοῖν- 
toc] προσχαλοῦντοσ lL 12 φέροι, οἱ i. ras. A φέρει O μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ 
ML μετ᾽ αὐτοῦ VRO —— σπουδαιότερον, αἱ i. ras. A 13 à' € 14 φυλαξο- 

μένου C ἕτερον στρατιώτην ir. 1 15 συνοήσασ Ρ [1 ὑποπίμπτει A 
δ᾽ ἐμβολὰς] δὲ ἐμβολὰσ 1, ἐμβολὰσ VR ἐμβολὰσ δὲ C 18 χλεύησ, litt. ἡ 
i. ras. A, litt. 4ev ex corr. 5. ἐποιείϊω αὶ δὲ] ve VRC [9 ἐμπιπρᾶσιν 
PMLV κάστωρα € 20 ὑπ᾽] ἐπ᾿’ PAMVRC ἀλλόμενοι (& i. ras. A) ALC 
&AdusvorDindorf ἀνδρίασ V?C Ῥωμαίοις s.P παρέσχον] ἔπασχον VR 
22 ji. marg. xó' C αἴρει PAVR aiget MO εἷλε 1 23 παρέρχεται — 24 ἐπι- 
λέχτων] intro. cum lectis mille transit quos circa se habebat. armatis Lat 
24 ὁπλιτῶν ex πολιτῶν corr. A.— ὁπλιτῶν ἔνδον tr. 1 ἐπιλέχτων] ὁπλιτῶν 
ἐπιλέχτων PA 

920 

991 



994 

990 

990 

337 

338 

480 DE BELLO IUD. V 331—338 (VI 1) 

καὶ τῆς καινῆς πόλεως ἐριοτιώλιά τε ἣν xol ὙΠ χαὶ ἱματίων 
ἀγορά, γυρός τὲ τὸ τεῖχος τελάγιοι χατέτεινον οἱ στενωτπτοί. εἰ, μὲν 
ovv ἢ τοῦ τείχους c εὐϑέως 7ελέ έον διέλυσεν ἢ τεολέμου νόμῳ παρελϑὼν 
ἐπόρϑει τὸ ληφϑέν, οὐχ ἂν οἶμαί τις ἐμίγη βλάβη τῷ χράτει. νῦν 

δὲ Ιουδαίους μὲν ἐλτείσας δυσωττήσειν ἐξὸν χαχοῦν τῷ μὴ ϑέλειν, 
πρὸς δ᾽ ἀναχώρησιν εὐμαρῆ τὴν εἰσβολὴν οὐχ ἐπλάτυνεν" ov γὰρ 
ἐπιβουλεύσειν ovg εὐεργετεῖν ὑπελάμβανεν. τταρελϑὼν γοῦν οὔτε 
χτείνειν τινὰ τῶν χαταλαμβανομένων ἐτέτρειμεν οὔτε ὑττοτοιμτιράναι 
τὰς οἰχίας, ἀλλὰ τοῖς μὲν στασιασταῖς εἰ βούλοιντο μάχεσϑαι δίχα 

τῆς τοῦ δήμου βλάβης ἄδειαν ἐξόδου, τῷ δήμῳ δὲ τὰς χτήσεις ὑτεισ- 
qveivo δώσειν" scegli τιλείστου γὰρ ἕποιξῖτο σῶσαι τὴν μὲν ττόλιν 
αὑτῷ, τὸν δὲ ναὸν τῇ πόλει. τὸν μὲν οὖν λαὸν ἕτοιμον εἶχεν εἰς 
ἃ πιρρούτρεττεν xal σιάλαι, τοῖς μαχίμοις δ᾽ ἐδόχει τὸ φιλάνϑρωτστον 
ἀσϑένεια, καὶ τὸν Τίτον ἀδυναμίᾳ τοῦ τὴν ἄλλην τεόλιν ἑλεῖν ταῦτα 
χιροτείνειν ὑττελάμβανον. διατιειλοῦντες δὲ τοῖς δημόταις ϑάνατον, 
εἰ περὶ παραδόσεως μνησϑείη τις αὐτῶν, χαὶ τοὺς παραφϑεγγο- 
μένους εἰρήνην ἀποσφάττοντες, ἐπιτίϑενται xol τοῖς εἰσελϑοῦσι 

Ῥωμαίων, οἱ μὲν χατὰ τοὺς στενωτιοὺς ὑτιαντιάσαντες, oi δ᾽ αττὸ 
τῶν οἰχιῶν, ἄλλοι δ᾽ ἔξω τοῦ τείχους χατὰ τὰς ἄνω πιροτεηδήσαντες 

συύλας. τυρὸς οὺς ταραχϑέντες οἱ φρουροὶ τοῦ τείχους χαϑαλλόμενοι 
τῶν zbQycv ἀνεχώρουν εἰς τὰ στρατόπεδα. χραυγὴ δ᾽ ἣν τῶν μὲν 

PAMLVRC LatHegesippus V 14 p. 296. Zonaras I p. 530. Suidas s. δυσ- 

omo et ἐξον. 
1 ἐρεοπωλεία P!A ἐρεοπώλεια VR ἦν om. R 2 πρὸς ve] Destinon 

et ad Lat πρὸσ PA πρὸσ δὲ MLVRC στενοποὶ R 810 
πλέον εὐθέωσ tr. AMLVRC ἢ] ἡ Ὁ νόμου C! 4 ἐπόρϑη VR. λειφϑὲν L 
viv — 6 ἐπλάτυνεν] nunc autem iudaeos male tractando. exoratum iri sperans 

cum liceret capere facilem discessioni aditum non dilaiauit Lat νῦν --- 5 ϑέλειν 
habet Suid 5 ἐξὸν — ϑέλειν] ἐν τῷ καχοῦν ἐξὸν μὴ ϑέλειν Suid (utroque 

loco) τῷ] τὸ Ὁ, om. L 6 ante πρὸς aliquid excidisse uid. δ᾽ δὲ LVR, 

om. € 8 οὐϑ C ὑποπιπράναι R unt omm C ὑποπιμπρᾶν Zon 
9 ἀλλὰ toic μὲν] ἀλλ᾽ ἅμα voic μὲν L et ut uid. Lat ἅμα τοῖσ μὲν VR ἅμα 
μὲν voio C 10 ἄδειαν ἐξόδου] copiam. dabat Lat ἐξόδου] MVR ἕξειν P 

ἔξειν Α ἐδίδου LLat ἐξόδου ἐδίδου C ἐξιέναι Destinon; cf. VI 95 11 δώ- 
σειν] redditurum esse Lat σώσειν Destinon πλείστου] πολλοστοῦ 1, πλείονος 

Zon 12 αὐτῶ AVRC ἑαυτῶ LZon εἶχε A! 18 δὲ VRC 14 ἀλλην] ὅλην 
Dindorf ex Voss. Rost. — 15 προυτείνειν LO διαπειλοῦσι VRO 10 μνησϑείη]) 
uvgo95 L tovc S. M 11 ἀποσφαάττοντες] ἀποσφάττεται C. ἐπελϑοῦσι 

ξ » ^ ^ 

LZon 18 στενοποὺσ V!R ὑπαντιάσαντασ € δὲ ἀπὸ LVRC 19 δὲ 

ἔξω VRC 20 πρὸς] προὺσ sic C ταραχϑέντεσ, τεσ s. P — 21 εἰσστὰ A 
δὲ VR μὲν om.L 
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εἴσω τιάντοϑεν τιολεμίοις χεχυχλωμένων, τῶν δ᾽ ἔξωϑεν περὶ τοῖς 

ἀττολειφϑεῖσι δεδοιχότων. τυληϑύνοντες δ᾽ ἀεὶ Ἰουδαῖοι xal ττολλὰ 

γελεογεχτοῦντες κατ᾿ ἑμτιειρίαν τῶν στενωττῶν ἐτίτρωσχόν τε 7το1- 

λοὺς καὶ τεροστείπτοντες ἐξώϑουν. οἱ δὲ κατ᾽ ἀνάγχην τὸ πλέον 

ἀντεῖχον, οὐ γὰρ qv ἀϑρόους διαφυγεῖν διὰ στενοῦ τοῦ τείχους. 
δοχοῖσί τε ἂν χαταχοτῆναι τιάντες οἱ στιαρελϑόντες μὴ σπιροσαμύ- 
γαντος τοῦ Τίτου. διαστήσας γὰρ ἐπ᾿ ἄχροις τοῖς στενωτιοῖς τοὺς 

τοξότας xci κατὰ τὸν μάλιστα τιληϑύοντα σταϑεὶς αὐτός, ἀνέστελλε 

τοῖς βέλεσι τοὺς τιολεμίους, καὶ σὺν αὐτῷ 4ομέτιος Σαβῖνος, ἀνὴρ 
ἀγαϑὸς καὶ xarà ταύτην φανεὶς τὴν. μάχην. παρέμεινε δὲ συνεχῶς 

τοξεύων Καῖσαρ xal τοὺς Ἰουδαίους κωλύων σπιαρελϑεῖν, μέχρι ττάντες 
ἀνεχώρησαν οἱ στρατιῶται. 

2. Ῥωμαῖοι μὲν οὕτως χρατήσαντες τοῦ δευτέρου τείχους ἐξεώσ- 
ϑησαν, τῶν δ᾽ ἀνὰ τὸ ἄστυ μαχίμων ἐπήρϑη τὰ φρονήματα, χαὶ 
μετέωροι τιρὸς τὴν εὐπραγίαν ἦσαν, οὔτ᾽ ἂν Ῥωμαίους εἰς τὴν 
πόλιν τολμήσειν ἔτι πταρελϑεῖν οὔτ᾽ αὐτοὶ πταρελϑόντων ἡττηϑύσε- 
σϑαι δοχοῖντες. ἐπιεσχότει γὰρ αὐτῶν ταῖς γνώμαις διὰ τὰς ττα- 
ραγνομίας ὃ ϑεός, xal οὔτε τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν ὅσῳ “πλείων χατε- 
λείτιετο τῆς ἐξελαϑείσης ἔβλειτον οὔτε τὸν ὑφέρποντα λιμὸν αὐτοῖς" 
ἔτι γὰρ παρῆν ἐσϑίειν ἐχ τῶν δημοσίων xaxov xal τὸ τῆς τεόλεως 
αἷμα τείνειν" ἔνδεια δὲ τοὺς ἀγαϑοὺς ἐπεῖχε τεάλαι, xai σπάνει 
τῶν ἐπιτηδείων διελύοντο στιολλοί. τὴν δὲ τοῦ λαοῦ φϑορὰν ἑαυτῶν 
οἱ στασιασταὶ χουφισμὸν ὑπελάμβανον" μόνους γὰρ ἠξίουν σώζε- 

PAMLVRCLatHegesippus V 14 p. 296. Zonaras 1 p. 530. Suidas s. ὑφέρ- 
ποντα. 

1 πάντωϑεν € πολέμοισ ἃ κεχυχλωμένων] χεχλωμένων A!C 

δὲ ΜΥΒῸ 2 ἀπολιφϑεῖσι ἃ ὑπολειφϑεῖσι M. clausis Lat ἀποληφϑεῖσι De- 
stinon πληϑύοντες Dindorf δὲ LVR ἀεὶ om.L οἱ iovócio: MVRC 
3 στενοπῶν V!R ἐτίτρωσχόν τε] ἐτίτρωσχόνται L ἔτι τιτρώσκοντεσ V 
4 πλεῖον C 5 ἀντέσχον 1, διαφυγεῖν] φυγεῖν 1, 6 re] τ᾿ VRC 

T στενοποῖσ V'R.— 8 .πληϑύνοντα VR. αὐτὸς om. Lat 9. δομίτιοσ LVRC 
13 οὕτω VRC ἐξεώσθησαν) Dindorf ἐξεώϑησαν PAMVRO ἐξώσθησαν LZon 
ad extremum pulsi sunt Lat 14 δὲ VR. μαχίμων om. A ἐπῆρτο Zon 

15 οὐτ ὅτ᾽ Ὁ τὴν om. C ἔτι παρελϑεῖν εἰσ τὴν πόλιν τολμήσειν tr. L 
16 οὔτ᾽ — ἡττηϑήσεσϑαι] neque se uinci posse si ad proelium processissent 

Lat οὔτ᾽] oiv' ἂν PAMVR ovr! ἂν Ο αὐτοὶ] αὐτῶν PAM παρελϑόντεσ 

LVRC ἡττήσεσϑαι 1, 11 ὃ 343 habet Suidas breuiatam ἐπεσχότει, 
t ex z corr. 1, 18 πλείω PLC — 19 ἐξελασϑείσησ PALVR — οὔτε] οὐδὲ 1, 
λιμὼν Ο αὐτοῖς om. Lat — 21 ἔνδεια — κατεῖχε πάλαι] propter bonos autem 
continebatur exitium Lat — 22 διελύοντο] ἤδη διελύοντο (v ex o corr. L) L et ut 
uid. Zon iam — defecerant Lat 28 yàg s.P 
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482 DE BELLO IUD. V 345 —351 (VIII 2. IX 1) 

* AT es - 30597 κι NEG , - 

σϑαι τοὺς μὴ ζητοῦντας εἰρήνην καὶ xarà Ῥωμαίων ζῆν soonoy- 
’ ^ 23 3 , ^ - cer , C^ o Y À , 

μένους, τὸ ὃ ἐναντίον τυλῆϑος ὥσττερ βάρβαρον ἥδοντο δαττανώ- 
- ^ Yd 5 3 ^^ 

μενον. τοιοῦτοι μὲν δὴ ztoóg τοὺς ἔνδον ἧσαν Ῥωμαίους δὲ πάλιν 
E DIXIT Aes De : τῆς εἰσόδου πειρωμένους ἐχώλυον φραξάμενοι καὶ τὸ χαταρριφϑὲν 
) - , M δὴ , c , - 

ἀντιτειχίσαντες τοῖς σώμασι τρισὶ μὲν ἀντέσχον ἡμέραις χαρτερῶς 
- U , , , 3 , 

ἀμυνόμενοι, τῇ τετάρτῃ δὲ zoooBaAovva γενναίως Τίτον ovx ἤγέγχαν, 
3^ , t. , 2 ^5 - 

ἀλλὰ βιασϑέντες ἡ xal πρότερον ἀναφεύγουσιν. ὃ δὲ πάλιν τοῦ 
, , , 2 , , “ὦ M 

τείχους χρατήσας τὸ προσάρχτιον uiv ευϑέως xaríooupe τᾶν, él 
VN - * , : NS TA , » PUE ma - 

δὲ τοῦ χατὰ μεσημβρίαν φρουρὰς τοῖς 7τύργοις ἐγχαταστήσας τῷ 
, ^ 3 , 

τρίτῳ προσβάλλειν &vtvOeL. 
Pw γ πὸ 35 J 

IX. 1. “όξαν δ᾽ ἐπανεῖναι πρὸς ὀλίγον τὴν ττολιορχίαν xai διω- 
οίαν βουλῆς τοῖς στασιασταῖς παρέχειν, εἴ TL πρὸς τὴν χαϑαίρεσιν 

us -- ᾿ b ^ € , 3 ^ 

ἐνδοῖεν τοῦ δευτέρου τείχους v) xol τὸν λιμὸν ὑποδείσαντες. ov γὰρ 
^ M ς 2 S rad Wi - ^ 

εἰς σπτολὺ τὰς ἁρπαγὰς αὑτοῖς ἐξαρχέσειν, εἰς δέον χατεχρῆτο τὴν 
») ^ 2 [4] !w VUE 

ἄνεσιν᾽ ἐνστάσης γὰρ τῆς προϑεσμίας, x«9 vv ἔδει διαδοῦναι 
ΡΞ , 3 , c ^^ 

τοῖς στρατιώταις τροφάς, ἕν ἀπότπτῳ τοῖς ττολεμίοις ἐχέλευσε τοὺς 
, Ww 3 ΗΝ 7, 3 , 

ἡγεμόνας ἐχτάξαντας τὴν δύναμιν ἀπαριϑμεῖν ἑχάστῳ ταργύριον. 
OY , » 3 ͵ S € , 5 , 

οἱ δέ, ὠσττερ ἔϑος, ἀἁποχαλύψαντες τὰ ὁτλα ϑήχαις ἐσχεττασμένα 
, , - 

τέως χατάφραχτοι τιροήεσαν χαὶ τοὺς ἵσχτους ἄγοντες οἱ ἱπτεῖς 
, T ^ od 2] , 

χεχοσμημένους. ἐπὶ τυλεῖστον δὲ τὰ πιρὸ τῆς πόλεως ἀργύρῳ xol 
E ó E , Sus , A 

χρυσῷ τιεριελάμττετο, xal τῆς ὄψεως ἐχείνης οὐδὲν οὔτε τοῖς σφε- 
, ' - / , τέροις ἐπιιτεριτέστερον οὔτε τοῖς πολεμίοις vceQéovi φοβερώτερον. 

PAMLVRCLatHegesippus V; 14 p. 297. Zonaras I p. 530. Suidas. s. διωρία. 

1 ζητοῦντας] ζηλοῦντασ L probarent Lat ϑέλοντας Zon χατὰ τῶν óo- 

μαίων L 2 τοῦ δ᾽ ἐναντίου πλήϑους ὥσπερ ὑπερβάλλοντος βάρους ἥδοντο 
δαπανωμένων Voss. apud Hauerkampum δὲ MLVR — βάρβαρον] PL βαρ- 
βάρων AM βαρβάρων βάροσ C vxo βαρβάρων βάροσ VR onus quoddam Lat 
unde βάρος ὃν Cardwell βάρος ἀργὸν Destinon δαπανώμενον] PLO δαπανω- 

ϑ 
μένων AMVR 8 ῥωμαίουσ, v ex v. corr. A 4 χαταρριφὲν V ῥιφὲν Τὶ 
κατερειφϑὲν mauult L. Dindorf ὅ τρισὶ uiv] τρισὶν 1, ἐπὶ τρισὶν Zon 
ἡμέραισ ἀντέσχον tr. LZon 10] ΡΑΟ 8 .χατέρριψε] χατήρειψε mauult 
L. Dindorf 9 φρουρὰς] τοὺσ φρουροὺσ (φρου i. ras. maiore) 1, φρουρὰν 
Zon ἐνχαταστήσασ αὶ 11 Δόξαν — 12 παρέχειν exhibet Suidas 46ξαν — 
πολιορκίαν] uidebatur autem breuissimi temporis eius obsidio Lat ὃ ' énaveivau] 

ACSuid δὲ πᾶν εἶναι Ῥ δὲ ἐπανεῖναι MVR δ᾽ ἐπανιέναι 1, διορίαν Ρ 12 παρέ- 
4£w] παρασχεῖν MLVROCSuid 13 λιμὸν] δῆμον VRC, yo καὶ τὸν δῆμον i. 
marg. M 14 πολὺ V αρχέσειν 1, δέον] οὐ δέον R? 15 ἔνστασισ 
R!C στρατιωταισ, litt. ovo solito pressius scriptae M τοῖσ στρατιώταισ 

ἔδει διαδοῦναι tr. L διαδοῦναι] 1, δοῦναι PAMVRC distribui Lat 11 τὸ 
ἀργύριον P 18 δ᾽ C. Z9oc] ἔϑνοσ ΔΒ ϑῆχεσ C — 19 προΐεσαν] ex Lat 
προσήεσαν codd. procedunt Lat 

10 
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7 ) , , ] ^ - e - 

χατετυλήσϑη γὰρ ἀφορώντων τό τὲ ἀρχαῖον τεῖχος ἀπταν xal τοῦ 
- ^ , , ^5 , , ^ 2 , 

ἱεροῦ τὸ βόρειον χλίμα, τάς τε oixíac μεστὰς TY τυροχυτιτόντων 
ANE ^ - , 2 ον [4] M /^ A: J , 

ἰδεῖν, xol τῆς πόλεως οὐδὲν ὃ μὴ xexaAvzTO τ0λήϑει διεφαίνετο. 
χατάτιληξις δὲ δεινὴ καὶ τοῖς τολμηροτάτοις ἐνέτιεσε τὴν ve δύναμιν 

^ 2 - - LL ἢ - [$4 ^ ^ ^ D , 

ἐχοὶ ταὐτὸ πᾶσαν δρῶσι xal τὸ καλλος τῶν OztÀAOY χαὶ τὴν εὐταξίαν 
E , dO I PM , , D 

τῶν ἀνδρῶν" δοχοῦσί τε ἄν μοι τιρὸς ἐχείνην οἱ στασιασταὶ μετα- 
ϑαλέσϑ ὴν Ou j| μὴ δι ὑπερβολὴν ὧν τὸν δῆ ἔὸ βαλέσϑαι τὴν ὄψιν, εἰ μὴ δὲ ὑτιερβολὴν ὧν τὸν δῆμον ἔδρασαν 

-" , ^ C , 2 ^^ t. ) , - 

χαχῶν συγγνώμην τταρὰ Ῥωμαίοις αττήλτειζον. αἸτοχειμένου δὲ τοῦ 
μετὰ χολάσεως, εἰ σταύσαιντο, ττολὺ χρείττονα τὸν ἐν στολέμῳ ϑά- 

€ - ' TJ , , 2 , ΞΡ 

γατον ἡγοῦντο. «cl τὸ χρεὼν Ó ἐχράτει τοὺς τὲ ἀναιτίους τοῖς 
αἰτίοις συναπολέσϑαι χαὶ τῇ στάσει τὴν τιόλιν. 

ς , ' 5 c , cc - δ9 τ , 
2. Τέσσαρσιν μὲν οὖν ἡμέραις οἱ Ῥωμαῖοι xa9 ἕχαστον vayua 
1^5 ' tr - L Q3 c )6€8 2 , 

διετέλεσαν τὰς τροφὰς χομιζόμενοι, τῇ ττέμστῃ δ᾽ ὡς οὐδὲν αἀττήντα 
^ € 2 ΄ -» Y 45 ' , , , 

χαρὰ τῶν Ιουδαίων cignvixoóv, διχῆ διελὼν và τάγματα Τίτος v0- 
- , , 3 , M - 

χετο τῶν χωμάτων χατά τὲ τὴν “ντωγίαν χαὶ τὸ vov Io&ryov μνη- 
τὰ , , , , 3 - TJ 

μεῖον, ταύτῃ μὲν τὴν ἄνω πόλιν αἱρήσειν ἐπινοῶν, τὸ δ᾽ ἱερὸν 
' M 3 , - , ^ , 2€ ' , 

xarà τὴν ᾿Αἰντωνίαν᾽ τούτου γὰρ μὴ ληφϑέντος οὐδὲ τὸ ἄστυ κα- 
, ΣῪ» 5 ' , Y , XU ΄ b] , 

τέχειν αχίνδυνον ἣν᾽ τιρὸς éxavéoi δὲ μέρει δύο χώματα ηγείρετο 
3 ἢ , * ^ ἘΝ 

χαϑ' ἕν ἕχάστου τάγματος. χαὶ τοὺς μὲν τταρὰ τὸ μνημεῖον ἐργα- 
- ,ὔ 3 — ' - , c M 

ζομένους ot ve Ιδουμαῖοι xai τὸ μετὰ τοῦ Σίμωνος Οτελιτικὸν 
5 , ' - 3 , b ' ) 

εἶργον ἐπιεχϑέοντες, τοὺς δὲ πρὸ τῆς ᾿ΑἸντωνίας οἱ τιερὶ τὸν Ιωὰν- 
M - “4. ἢ - t - ^ , Y 7 * -— 

γὴν xol τὸ τῶν ζηλωτῶν στλῆϑος. ἐπιλεονέχτουν δὲ ov xav ve?9« 
, 3 2 € ^ , , Ἐς: 3 , ^N 2! e - 

μόνον aq ὑψηλοτέρων μαχόμενοι, καὶ τοῖς ὀργάνοις δὲ δὴ xon- 
σϑ 9 d , " [d ^ ^ ji 9. ς , Jr P δι (^ ἊΝ L9 . E 

αὐ μεμαϑηχότες" ἢ γὰρ χαϑ' ἡμέραν τριβὴ κατὰ μικρὸν ἔϑρειμε 
^ 3 * Ὅς, $) is ; , 

τὴν ἐμπειρίαν. εἶχον ὃ οξυβελεῖς μὲν τριαχοσίους, τεσσαράχοντα 
- oe) t ^ τς ς 

δὲ τῶν λιϑοβόλων, δὲ ὧν τὰ χώματα τοῖς Ῥωμαίοις ἐποίουν 

PAMLVRCLatHegesippus V 14 p. 297. Zonaras I p. 531. 

1 χατεπλήχϑη L τεῖχον M τοῦ ἱεροῦ om. Lat 2 ἣν] εἶναι L 
προχυπτόντων] intuentibus Lat — 3 ἰδεῖν] κατιδεῖν Μ ὑπεριδεῖν ALVRC cerneres 
Lat 5 πᾶσαν] πᾶσιν PAL θ ve] τε γὰρ L τ᾽ VRC μεταβάλλεσϑαι 1, 
7 δι᾿ ex δ᾽ corr. A ἔδρασεν 1, 8 συγνώμην ΝΕ 9 εἶ] εἰ μὴ 1, 
χρείττω V κρείττων ἃ πολέμοισ αὶ 10 δὲ VR. 12 οἱ Ῥωμαῖοι om. Lat 
18 διετέλεσαν, ἕλεσ 1. ras. A τὰς suppletum in fine uersus P δὲ VR 

15 rov om. LVRC τε om. PA τὸ] τὸ - A, om. L 16 δὲ VR 

11 ἀκίνδυνον ἣν κατέχειν tr. L 18 δὲ] δὴ LVRC autem Lat ἠγείρετο 
χώματα tr. LVRC fort. recte 19 καϑ' — τάγματος] α singulis agminibus 

singuli Lat 20 Ἰδουμαῖοι] iudaeis Lat ὁπλητιχὸνΥ — 21 ἐπεχϑέοντεσ, 
4 1. ras. ex y corr. A. ἰωάνην P 22 τὸ 8. A. ἐπλεονέχτουν — ?3 μαχό- 
μενοι] non solum quod de loco superiore pugnabant Lat óà] ΟΣ C — ób o? 
κατὰ χεῖρα om. 1, 23 ἀφ] ἀπὸ 1 δ᾽ C χρήσασϑαι C — 25 δὲ PLVR 
τεσσεράκοντα VR. — 26 ἐποίει P 

S ES 
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: ; ; Y ͵ ) 
360 δυσέργαστα. Τίτος δὲ σώζεσϑαί ve τὴν πόλιν χαὶ ἀπτόλλυσϑαι εἰδὼς 

901 

902 

2363 

364 

ἑαυτῷ, ἅμα xal τῇ πολιορκίᾳ προσέχειτο xcl τοῦ παραινεῖν Tov- 
δαίοις μετάνοιαν οὐχ ἠμέλει, τοῖς δ᾽ ἔργοις ἀνέμισγε συμβουλίαν, 
xal πολλάχις γινώσχων ἀνυτιχώτερον ὅπλων τὸν λόγον αὐτός τε 
σώζεσϑαι παρεχάλει παραδόντας τὴν πόλιν ἤδη τταρειλημμένην zal 
τὸν Ἰώσητιον χαϑίει τῇ πατρίῳ γλώσσῃ διαλέγεσϑαι, τάχ᾽ ἂν ἐν- 
δοῦναι πρὸς ὁμόφυλον δοχῶν αὐτούς. 

3. Οὗτος περιιὼν τὸ τεῖχος xai τεξιρώμενος ἔξω τε βέλους εἶναι 
xal ἐν ἐπηχόῳ, πολλὰ χατηντιβόλει φείσασϑαι μὲν αὑτῶν xal τοῦ 
δήμου, φείσασϑαι δὲ τῆς πατρίδος χαὶ τοῦ ἱεροῦ μηδὲ γενέσϑαι 
πρὸς ταῦτα τῶν ἀλλοφύλων ἀπαϑεστέρους. Ῥωμαίους μέν γε τοὺς 
μὴ μετέχοντας ἐντρέπεσϑαι τὰ τῶν πολεμίων ἅγια xal μέχρι νῦν 
τὰς χεῖρας ἐπέχειν, τοὺς δ᾽ ἐντραφέντας αὐτοῖς xov τεερισωϑῇ uó- 
vove ἕξοντας ὡρμῆσϑαι sóc ἀπώλειαν αὐτῶν. ἢ μὴν τὰ χαρτε- 
ρώτερα μὲν αὐτῶν δρᾶν τείχη πεπτωχότα, λειπόμενον δὲ τὸ τῶν 
ἑαλωχύότων ἀσϑεγέστερον" γινώσχειν δὲ τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν ἀνυπό- 
στατον x«l τὸ δουλεύειν τούτοις οὐχ ἀπείρατον αὐτοῖς. εἶ γὰρ 

δὴ xut πολεμεῖν ὑπὲρ ἐλευϑερίας χαλόν, χρῆναι τὸ πρῶτον" τὸ δ᾽ 
ἁταξ ὑττοτιεσόντας χαὶ μαχροῖς εἴξαντας χρόνοις ἔπειτα αττοσείε- 

σϑαι τὸν ζυγὸν δυσϑανατούντων, οὐ φιλελευϑέρων εἶναι. δεῖν 

[ON PAMLVRCLatHegesippus V 14 p. 298. 
1 óvocg; 00e] δυσεργότερα LVRO δυσεργέστερα Destinon — Tívoc] [Καῖσαρ 

L. B. et Rost. apuü-iauerkampum et inde Dindorf καὶ ἀπόλλυσϑαι τὴν πόλιν 

te. ἢ 03 οὐχ — cwupUvo c i T88. V δ] δὲ VRC que Lat τ᾿ Destinon 

4 πολλάκι Ri γινωσκομένων Xi οαἀγιστυχώτερον Ü ἀνυστικώτερον Din- 

dorf αὐτός] Destinon αὐτούσ PAMCLat αὐτοῖσ LVR 5 παραδιδόν- 

veg L παρειλημμένην] παρ᾽ ὀλίγον παρειλημμένην uel simile ex $ 369 2c; inon 

6 χαϑίη A τάχ᾽ ἂν] Destinon τάχα codd. — 7 αὐτοῖσ , 8 οὗτος] '4que 

iosippus Lat περιιὼν] περιηὸν P ἔξω τε] Niese ex Lat ἔξω PAM ἐξωτέρω 

LVRC simulque eatra (teli iactum stans et unde exaudiri facilius posset) Lat 

9 ὑπηχόω AM πολλὰ, litt. πολ ex στὰσ corr. P αὑτῶν] αὐτῶν PLV 

αὐτῶν R ἑαυτὸν € 10 δὲ] δὲ x«i € 11 ἀπαϑεστέρους] ἀναισϑητοτέρουσ 

1, duriores Lat ἀπηνεστέρους Naber γε] γὰρ L 12 μετασχόντασ ῬΑ 

13 ἐπέχει») ἀντέχοντασ ἀπειλεῖν (st ex ἢ corr.) L éóRVR x&v -- 14 αὐτῶν] 

cum seruare possent sponte ad eorum interitum ruere Lat, quem χαίπερ σωϑη- 

σομένους et ἑκόντας habuisse putat Destinon χἀν] χαὶ Lh περισωϑῇ μονοὺς] 

περισωϑησομένουσ 1, 14 ἔξοντασ LO ὡρμεῖσϑαι 1, αὐτῶν] αὐτοῦ PA 

ἢ μὴν — 15 δρᾶν] quin potius — uiderent Lat ἢ PAMVR χαρτερώ- 

τατα C — 15 αὐτῶν om. Lat 16 ἑξαλοχότων P ἑξαλωχότων, « ex À corr. A. 

γιγνώσκειν C fere idem dixit Agrippa II 355 sq. 11 τοὐτουσ L ἀπεί- 

ραστον PAVRC 18 δὴ] δεῖ LV δὲ VR. [9 post χρόνοις ras. 3—4 litt. R 

90 δυσϑανατώντων AMLVRC δεῖν! ALat δεῖ PMLVRC 
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μέντοι xal δεστιότας ἀδοξεῖν τατιξιγοτέρους, ovy oig ὑτιοχείρια τὰ 
σεάντα. τί γὰρ Ῥωμαίους διατιεφρευγέναι, τιλὴν εἰ μή τι διὰ ϑάλττος 
ἢ κρύος ἄχρηστον; μεταβῆναι γὰρ πιρὸς αὐτοὺς “τάντοϑεν τὴν τύχην, 
χαὶ χατὰ ἔϑνος τὸν ϑεὸν ἐμητεριάγοντα τὴν ἀρχὴν γῦν ἐτεὶ τῆς 
IvaAíag εἶναι. νόμον ye μὴν ὡρίσϑαι χαὶ παρὰ ϑηρσὶν ἰσχυρο- 

τατον xal τταρὰ ἀνϑρώτιοις, εἴχειν τοῖς δυνατωτέροις xal τὸ χρατεῖν 
γεαρ᾽ οἷς ἀχμὴ τῶν ὅπλων εἶναι. διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς τιρογόνους 
αὐτῶν χαὶ ταῖς ψυχαῖς χαὶ τοῖς σώμασιν ἔτι δὲ χαὶ ταῖς ἄλλαις 

ἀφορμαῖς ἀμείνους ὄντας εἶξαι Ῥωμαίοις, οὐχ ἂν eb μὴ τὸν ϑεὸν 
ἤδεσαν σὺν αὐτοῖς τοῦϑ᾽ ὑττομείναντας. αὐτοὺς δὲ τίνι καὶ τίξδττοι- 
ϑύτας ἀντέχειν, ἑαλωχυίας μὲν éx πλείστου τῆς πόλεως μέρους, 

τῶν δ᾽ ἔνδον, εἶ xal τὰ τείχη zagéuevev, ἁλώσεως χεῖρον διαχει- 
μένων; οὐ γὰρ λανϑάνειν Ῥωμαίους τὸν ἐν τῇ πόλει λιμόν, ᾧ νῦν 
μὲν τὸν δῆμον, μετ᾽ οὐ τιολὺ δὲ διαφρϑαρήσεσϑαι xal τοὺς μαχί- 
μους. εἰ γὰρ δὴ καὶ τιαύσαιντο Ῥωμαῖοι τῆς πολιορχίας μηδ᾽ 
ἐπειτοίτυτοιεν τῇ τεόλει ξιφήρεις, αὐτοῖς ye τὸν ἄμαχον zóLeuov 
ἔνδον παραχαϑῆσϑαι χαϑ'᾽ ἕχάστην ὥραν τρεφόμενον, εἰ μὴ xol 
χειρὸς τὸν λιμὸν ἀραι τὰ δτιλα xol μάχεσϑαι δύνανται μόνοι τε zal 
παϑῶν ἐπιχρατεῖν. τιροσετίϑει δὲ ὡς καλὸν τιρὸ ἀνηχέστου συμ- 
φορᾶς μεταβαλέσθαι καὶ τιρὸς τὸ σωτήριον ἕως ἔξεστι δέψαι" xal 
γὰρ οὐδὲ μνησιχαχήσειν αὐτοῖς Ῥωμαίους τῶν γεγενημένων, εἰ μὴ 
μέχρι τέλους ἀπαυϑαδίσαιντο᾽ φύσει τε γὰρ ἐν τῷ χρατεῖν ἡμέρους 
εἶναι xol πιρὸ τῶν ϑυμῶν ϑήσεσϑαι τὸ συμφέρον. τοῦτο δ᾽ εἶναι 
μήτε τὴν πόλιν ἀνδρῶν χεγὴν μήτε τὴν χώραν ἔρημον ἔχειν. διὸ 

PAMLVRCLatHegesipus V 15 p. 299 sq. 

1 «cl om. Lat ἀδοξεῖν] ἀποδείξειν L dedignari Lat ὑποχείρια) 
ὑπὸ χεῖρα L τὰ om. VRO 2 ϑάλπουσ C 3 zgvovo C γὰρ] 
δὲ LR immo uero Lat πάντωϑεν O πάντοϑε R 4 περιάγοντα 1, 
ἐπὶ τῆς Ἰταλίας εἶναι] ἐπὲ τὴν ἱταλίαν ϑεῖναι C 5 εἶναι) στῆναι Naber 
cl $ 412 uv] μὴν ἰσχυρώτατον 171 ϑηρσὶ 1, ἰσχυρότατον om. L 
6 παρ᾿ A χαὶ τὸ — " εἶναι] quique armis uigent is oboedire uictoriam 
Lat 8 αὐτῶν) αὐτῶν πολὺ LLat τοῖς i.ras. A 9 ὀντασ ἀμείνουσ tr. L 
10 ἤδεισαν 1, τοῦτο VR. vxousivavta Ὁ πεποιϑότασ, 9 ex v corr. A 

11 μέρους suppl. i. fine uersus A 12 τῶν — χεῖρον suppl. i. marg. A 

δὲ VR παρέμενον A ἁλώσεως — διαχειμένων] excidio pariter affecti sint 
Lat 13 ó.,eras. » A 14 δὲ suppl. in exitu uersus ἃ — 15 μηδὲ LVRC 
16 ἐπιπίπτοιεν] ἐπίπτοιεν PA! ἐπεισπίπτοιεν LV αὐτοῖς] iudaeis Lat 
ys] δὲ L πολέμιον O 11 τρεφόμενον paene euan. P 18 τὸν] τὴν C 
docu] doe Ὁ ἄρα R καὶ om. αὶ δύναιντο LVRC τε om. AMC 19 πρὸ] 
πρὺσ L! 20 μεταβάλλεσϑαι L 22 ἀπαυϑαδειάσαντο M. ἀπαυϑαδιάσαιντο 
VR ἀπαϑαιδιάσαιντο C 23 x«l — εἶναι om. Τὶ tovtov C δὲ VR 

24 μήτ᾽ ἔρημον τὴν χώραν tr. L haud male 
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xci νῦν Καίσαρα βούλεσθαι δεξιὰν αὐτοῖς παρασχεῖν" ov γὰρ ἂν 
σῶσαί τινα βίᾳ λαβόντα τὴν πόλιν, χαὶ μάλιστα μηδ᾽ ἐν ἐσχάταις 
συμφοραῖς ὑπαχουσάντων σταραχαλοῦντι. τοῦ γε μὴν ταχέως τὸ 
τρίτον τεῖχος ἁλώσεσϑαι τὰ τιροεαλωχότα τείστιν εἶναι" x&v ἀρ- 
ρηχτον δὲ ἢ τὸ ἔρυμα, τὸν λιμὸν vzio Ῥωμαίων αὐτοῖς μαχεῖσϑαι. 

4. Ταῦτα τὸν ἸΙώσητιον πταραινοῦντα πολλοὶ μὲν ἔσχωτιτον 
ἀπὸ τοῦ τείχους, ττολλοὶ δ᾽ ἐβλασφήμουν, ἔνιοι δ᾽ ἔβαλλον. ὁ δ᾽ 
ὡς ταῖς φανεραῖς οὐχ ἔπειϑε συμβουλίαις, ἐτοὶ τὰς ὁμοφύλους μετέ- 

βαινεν ἱστορίας ,,« δειλοί, βοῶν, χαὶ τῶν ἰδίων ἀμνήμονες συμ- 
μάχων, ὅτελοις χαὶ χερσὶ ττολεμεῖτε Ῥωμαίοις; τίνα γὰρ ἄλλον οὕτως 

ἐνιχήσαμεν; ττότε δ᾽ οὐ ϑεὸς ὃ χτίσας ἂν ἀδιχῶνται Ἰουδαίων £a- 
διχος; οὐχ ἐπιστραφέντες διψεσϑὲ πόϑεν δρομώμενοι μάχεσϑε καὶ 
"ηλίχον ἐμιάνατε σύμμαχον; οὐκ ἀναμνήσεσϑε σπτατέρων ἔργα δαι- 
μόνια, χαὶ τὸν ἅγιον τόνδε χῶρον ἡλίχους ἡμῖν πάλαι ττολέμους 
χαϑεῖλεν; ἐγὼ μὲν φρίττω τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ λέγων elg ἀναξίους 
ἀχοάς" ἀχούετε δ᾽ ὅμως, ἵνα γνῶτε μὴ μόνον Ῥωμαίοις “τολεμοῦντες 
ἀλλὰ xci τῷ ϑεῷ. βασιλεὺς ὃ τότε Νεχαὼς «Τἰγυπτίων, ὃ δ᾽ αὐτὸς 
ἐχαλεῖτο xai Φαραώ, μυρίᾳ χειρὶ καταβὰς ὕρτεασε Σάρραν βασιλίδα, 
τὴν μητέρα τοῦ γένους ἡμῶν. τί οὖν ὃ ταύτης ἀνὴρ “4βραάμ, z00- 
σεάτωρ δὲ ἡμέτερος; ἄρα τὸν ὑβριστὴν ἠμύνατο τοῖς ὅτπελοις, καίτοι 
ὀχτωχαίδεχα μὲν χαὶ τριακοσίους v7 πάρχους ἔχων, δύναμιν δὲ ἐφ᾽ 
ἑχάστῳ τούτων ἄπειρον; ἢ αὐτοὺς μὲν ἐρημίαν ἡγήσατο μὴ συμ- 
παρόντος ϑεοῦ, καϑαρὰς δ᾽ ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰς ὃν νῦν ἐμιά- 
γατε χῶρον ὑμεῖς τὸν ἀνίχητον αὐτῷ βοηϑὸν ἐστρατολόγησεν; οὐ 

PAMLVROCLatHegesippus V 15 p. 302. 

1 βούλεσϑε CO — 2 λαβόντα] λαβὼν LVRC — μηδὲ ἐσχάτοισ P 

4 προαλωκχότα Α 5 αὐτοῖς om. Lat uayztic)9c] Niese pugnaturam Lat 

μάχεσϑαι codd. — 7 δὲ VR δὲ ἔβαλλον VR δὲ óc LVRO 8 ovx ἔπειϑε] 
ov μετέπειϑε L ἐπὶ τὰς] om. VR! εἰσ R? 9 d] & P & ex corr. A & LC 
ὦ R o Lat δειλοῇ δείλαιοι MLVRO miseri Lat συμμάχων] συμμάχων 

συμφορῶν 1, 10 πολεμεῖται PAL πολεμεῖται M 11 δὲ MVRC ἂν] xav 
P χὰν (corr. ex χἀν) A 12 ὄψεσϑαι A ὡρμώμενοι PRV! ὡρμημένοι L 
ὑρμώμενοι ex corr. V μάχεσϑαι ἃ 13 πηλίχον] τηλικοῦτον L quantum 
Lat ἐμιάνετε M ἀναμνησϑήσεσϑαι 1, ἀναμνήσεσϑαι V ἀναμνήσασϑε C 
recordamini LatHeg δαιμόνια — 15 ἔργα om. C 14 ὑμῖν ΑΜΥ͂ 15 λέ- 
ysvL 106 ἀχούεται A δὲ VR. ῥδωμαίοισ, ous ex ovo corr. L — 17 i. marg. 
α΄ L νεχαὸσ C nechias Lat δὲ ΝᾺ 18 φαραῶ A'C μυρίᾳ] βαρεῖα C 
saram Lat 19 τὴν μητέρα om. C ἡμῶν, vi. ras. M — οὖν] δ᾽ οὖν L 
ἀβράαμοσ!τ, áfoa-|auoc C abraham Lat 20 δ᾽ Ο ἠμύνετο], 21 uiv] γε 
μὴν, $6 LC ἐφ ὑφ᾽ PMVC 22 ἑχάστου PAMVR. αὐτοὺς] αὐτὸσ LLat 
ἐρημίαν] ἠρεμῆσαι Τ, ἡρεμίαν ΟἹ quiescere Lat 28 δὲ ΤΙΥ͂Β 24 αὑτῷ Dindorf 
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μετὰ μίαν ἑσπέραν ἄχραντος μὲν ἡ βασίλισσα ἀνεττέμφϑη τιρὸς 
τὸν ἄνδρα, τιροσχυγῶν δὲ τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν αἱμιαχϑέντα χῶρον ὁμοφύλῳ 
φόνῳ xci τρέμων G0 τῶν ἐν γυχτὶ φαντασμάτων ἔφευγεν Ó i- 
γύττιος, ἀργύρῳ δὲ xol χρυσῷ τοὺς ϑεοφιλεῖς Ἑβραίους ἐδωρεῖτο; 
εἴσχύω τὴν εἰς “Τἴγυτιτον μετοικίαν τῶν τεατέρων; οὐ τυρανγούμεγοι 
χαὶ βασιλεῦσιν ἀλλοφύλοις ὑττοτιετυτωχότες τετραχοσίοις ἔτεσι τιαρὸν 

ὅτέλοις ἀμύνεσϑαι zal χερσὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐπέτρεψαν τῷ Oeo; τίς 

οὐχ οἶδεν τὴν “ταντὸς ϑηρίου χατατυλησϑεῖσαν Aiyvrtov xc sao) 
φϑαρεῖσαν νόσῳ, τὴν &xagrov [γῆν], τὸν ἐπιιλείσεοντα Νεῖλον, τὰς 
ἐπαλλήλους δέχα τιληγάς, τοὺς διὰ ταῦτα μετὰ φρουρᾶς τεροτύξμπτο- 

μιέγους πτατέρας ἡμῶν ἀναιμάχτους ἀχινδύνους, οὺς ὃ ϑεὸς αὑτῷ 

γεωχόρους ἦγεν; ἀλλὰ τὴν ὑπὸ Σύρων ἁρπαγεῖσαν ἁγίαν ἡμῖν λάρ- 
γαχα οὐχ ἐστέναξε μὲν ἡ Παλαιστίνη xal 4 αγὼν τὸ ξόανον, ἐστέ- 
ναξε δὲ πᾶν τὸ τῶν agmacouévov ἔϑνος, σηπόμενοι δὲ τὰ χρυτιτὰ 
τοῦ σώματος xal δι᾿ αὐτῶν τὰ στιλάγχνα μετὰ τῶν σιτίων χατα- 
φέροντες, χερσὶ ταῖς λῃσαμέναις ἀνεχόμισαν xvufaAov xci τυμ- 

«vov ἤχῳ καὶ πᾶσι μειλιχτηρίοις ἱλασχόμενοι τὸ ἅγιον; ϑεὸς ἦν 
ὃ ταῦτα πατράσιν ἡμετέροις στρατηγῶν, ὅτι τὰς χεῖρας χαὶ τὰ 
ὅττλα παρέντες αὐτῷ χρῖναι τὸ ἔργον ἐπέτρεψαν. βασιλεὺς ᾿4σσυ- 
ρέων Σενναχηρεὶμ ὅτε ττᾶσαν τὴν ᾿“΄σίαν ἐτεισυρόμενος τήνδε στεριε- 
στρατοτιεδεύσατο τὴν πόλιν, ἀρα χερσὶν ἀνθρωπίναις ἔπεσεν; οὐχ 
αἱ μὲν ἀπὸ τῶν ὅτελων ἠρεμοῦσαι ἐν προσευχαῖς ἦσαν, ἄγγελος δὲ 
τοῦ ϑεοῦ μιᾷ νυχτὶ τὴν ἄπειρον στρατιὰν ἐλυμήνατο, xal uso 
ἡμέραν ἀναστὰς ὃ -400vgioG ὀχτωχαίδεχα μυριάδας ἐτοὶ σεενταχισ- 

PAMLVRC LatHegesippus V 16 p. 303. 

1 μὲν] μὲν αὐτῶ PAML βασίσ]λισσα Α βασίλεισσα C πρὸσ τὸν 
ἄνδρα S. P 2-70), τὸ l. ras. A 3 φόνω ex χῶρω corr. C φαν- 
τασμάτω»] φασμάτων ML 4 ϑεοφελεῖσ Ἑβραίους om. 1, ἐδωρή- 
σατο cod. L. B. et Rost. apud Hauerkampum ὅ i. marg. β΄ 1, εἴπω] σιγῶ ἢ 
simo VRC ov] o? PLVRCLat 7 ἀμύνασϑαι VRC χερσὶ] χερσὲ τὴν 
ὠμότητα L αὑτοὺσ M 8 παντὸς] ἐχ παντὸσ L 9 τὴν ἄκαρπον] τίνα 
καρπὸν PA! γῆν om. PA ἐπιλιπόντα 7, 11 ovg] οἵουσ ὙΒΟ αὐτῶ PAL 
ξαυτῶν M ἑαυτῶ (ἕ ex v corr. C) ΕΟ 12 veoxógovo P — i. marg. γ΄ L 
ὑπὸ Σύρων] ὑπ᾽ &covolov MCLat ὑπὸ σύρων καὶ ἀζωτίων 1, ἡμῖν] ἡμῶν P 
ἡμῖν ἁγίαν 10 18 &oavov C 14 δὲ om. ἃ 10 δηησαμέναισ P. δηισα- 
μέναισ Δ ληϊσαμέναισ MLVRC κυμβάλων, x i. ras. A τυμπάνων καὶ 
κυμβάλων tr. L 17 ἤχων V! ἰλασσόμενοι L ϑεὸσ ex corr. R 
19 βασιλεὺς] βασιλεὺσ δ᾽ ML i. marg. δ΄ Τὶ 20 Σενναχηρεὶμ] PA!M 

^ σενναχειρεὶμ ex corr. ἃ σεναχηρεὶμ (sb ex L corr. m. recentissima L) LV σενα- 
em : , . . ς ' 

χηρεῖμι ἢ oevvayuosquoo € sennacherib Lat sennacherim Heg 21 τὴν om. M 
ἄρα PL χερσὶν, o S. ἃ 24 ὀχτὼ χαὶ δέχα A!L πεντακισχιλίουσ 
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- r4 ^ y - , Pj , 

χιλίοις νεχρῶν ξὺρε, μετὰ ὃδὲ vOv χαταλειττομένων &vozAovg xai 
d , € £ / , m" , 

μὴ διώχοντας Ἑβραίους ἔφυγεν; ἴστε καὶ τὴν ἐν Βαβυλῶνι δουλείαν, 
, ΄ c ' BN , c , , 

ἔνϑα μετανάστης ὃ λαὸς ὧν ἔτεσιν ξβδομήχοντα οὐ τερότερον εἰς 
Ἢ , QS - » - - 

ἐλευϑερίαν ἀνεχαίτισεν ἢ Κῦρον τοῦτο χαρίσασϑαι τῷ ϑεῷ" τιρου- 
, - c 2 2 - L ' c - ΄ 

γτεέμφϑησαν γοῦν ὑτε αὐτοῦ, x«i πάλιν τὸν αὑτῶν σύμμαχον ἐνεω- 
΄ LL »J 2 2) ct , , 

x000vY. χαϑόλου Ó εἰχεεῖν, οὐκ ἔστιν ὁ TL χατώρϑωσαν οἱ πατέρες 
[3 - Σ cr bl 7, , - - 

μῶν τοῖς ὁπλοις ἢ δίχα τούτων διήμαρτον ἐειτρέψαντες τῷ ϑεῷ" 
, , * ; c 257 - - ΄ 

μένοντες μέν γε χατὰ χώραν ἐνίχων ὡς ἐδόχει τῷ χριτῇ, μαχόμιενοι 
SO! 53. ἐν - , CAE : EA 2^ 17 

δὲ ἔπεταισαν αεί. τοῦτο μέν, ἡνίχα βασιλεὺς Βαβυλωνίων ἐτιολιόρχει 
, M , ; , c c , Á ^ 

ταύτην τὴν σπιόλιν, συμβαλὼν Σεδεχίας ὁ ἡμέτερος βασιλεὺς τταρὰ 
y € H , Oy € 7^5 * 2! ν - 

τας legeuíov προφητείας αὐτός ve ξάλω xol τὸ ἀστυ μετὰ τοῦ 
- , CA els 7 , , 

γαοῦ κατασχατιτόμεγον eiÓóe* χαίτοι τόσῳ μετριώτερος ὃ μὲν βα- 
QN - c , c , Sj »J c ) 5) - ^ ' 

σιλεὺς ἐκεῖνος τῶν ὑμετέρων ἡγεμόνων ἣν, ὃ δ᾽ os αὐτῷ λαὸς 
b Ἢ 7] S E ey EN Ie à , c γγιέγϑ j M ) eo ὃ ' 

μῶν. βοῶντα yovv vov Iegeuíav, ὡς ατιέχϑοιντο μὲν τῷ ϑεῷ διὰ 
S 2 2 M ^ ^ , €4 * 2 * VC ^ ^n 

τὰς εἰς αὑτὸν τελημμελείας, ἁλώσοιντο ὃ εἰ μὴ τταραδοῖεν τὴν πόλιν, 
3 no Ἀπ γ΄, TN 3;702j3 C € 2 -^5 n n EC E "dpa ας, ΣΝ, 2! Y 

ov) ὁ βασιλεὺς οὐϑ' ὁ δῆμος ἀνεῖλεν. aAA ὑμεῖς, ἵν ἐάσω vavOoy, 
2 Mx ue ἐν 3 ᾿ ι ; CN» 2 ' 

ov γὰρ «v ἑρμηνεῦσαι δυναίμην τὰς zzagavouíog ὑμῶν ἀξίως, ἐμὲ τὸν 
- ^ € - ^ E *90^455 

"αραχαλοῦντα τιρὸς σωτηρίαν ὑμᾶς βλασφημεῖτε xal βάλλετε, va90- 
LÍ , ' ^ € , - c , b N 

ξυγόμεγοι τερὸς τὰς ὑτεομνήσεις τῶν ἁμαρτημάτων xci μηδὲ τοὺς 
ἌΝ , τ 3 - »] , - ) CT 
λόγους φέροντες ὧν vaoya δρᾶτε xaJ ἡμέραν. τοῦτο δ᾽, ἡνίχα 
2 , - ^ , 3 - t , - F^ 

Αντιόχου vov κληϑέντος Ἐπιφανοῦς τιροσχαϑεζομένου τῇ πόλει 
^^ B E - , , * - , ^ 

γτολλὰ τιρὸς τὸ ϑεῖον ἐξυβριχότος, οἱ τιρόγονοι μετὰ τῶν OrnAov 
“η 3 2 , - ,ὔ , 1 * 

χεροῆλθον, αὐτοὶ uiv αἀτεσφάγησαν ἐν τῇ μάχῃ, διηρπάγη δὲ τὸ 
27 τῷ , 2 ΄ ) ' , - D ^ , 

ἄστυ τοῖς πολεμίοις, ἡρημώϑη δ᾽ ἔτη τρία xol μῆνας $5 τὸ ἅγιον. 

PAMLVRCLatHegesippus V 16 p. 304 sq. 

1 νεχροὺσ 1, x«l] ve καὶ, 2 τοὺς Ἑβραίους Destinon ἔστε] tore AL 
ἴστε 0b C 1 marg. € L ὁ ὧν ὃ λαὺσ tr. L ἔτεσιν ἑβδομήκοντα! ὡσ 
ἑβδομήχοντα ἕτεσιν L οὐ — 4 ϑεῷ! mon ante libertatem respexit, quam 
dominus eam donaret Lat 4 προυπέμφϑεισαν P προεπέμφϑησαν L — 5 vov] 

ex τῶν corr. A vo Ρ αὑτῶν] αὐτῶν PAV ἑαυτῶν M ἐναυτῶ 1, αὐτὸν C 
, » , 2 » - ) 5r N 2 - , 5f 

συμμάχω P ἐνεοχόρουν L 6 δ᾽ εἰπεῖν, οὐκ ἔστιν] δὲ εἰπεῖν ovx ἔστιν 

εἰπεῖν VR δ᾽ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν Ὁ χατόρϑωσαν C 9 δ᾽ 1. ἔπτεσαν R 
αἰεί Τὶ τ i marg.s' L 10 ταύτην om. C 11 Ἱερεμίου V τε] 9' L 
12 ἰδὲ PAR μκμετριότεροσ P ὃ uiv — 13 ἐκεῖνος om. M 18 ὑμετέρων, 
v ex 5j corr ἃ δὲ VRC ὕπ᾽ αὐτὸν (ὃν i. ras. R) VR. 14 ἡρεμίαν C 

ἀπεχϑάνοινιτο Ὁ 15 ἀλώσοιν i cdi VB τ ον 5 HEB βασιλεὺσ 
οὔτε VR tva LVRC τὰ ἔνδον LR 17 ἀν] Destinon, om. codd. 
18 βάλλεται 1 20 τὰ ἔργα ML τοῦτο δ᾽] idem (unc fuit Lat — i. marg. 
C L δὲ ΥᾺΟ 21 ἐπιχληϑέντοσ L — 22 πολλὰ — ἐξυβρικότος] multis modis 
offensa diuinitate Lat ἐξυβρικότεσ L 28 διηρπάγει Ρ 24 δ᾽ ἔτη] δὲ ἐπὶ 
ἔτη L δὲ ἔτη VR δ᾽ ἔτει C 
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* EY , “ἢ 34^ n? 245454 Cp , 5 - [pes 4í; Ν ios 
xal ví δεῖ v&ÀÀa λέγειν; ἀλλὰ Ῥωμαίους τίς ἐστρατολογησε xata 
ΕΟ ἄς ) ς NN ) , 2 70 ^c à? D ἘΠ τς 
τοῦ ἔϑνους; οὐχ ἡ τῶν ἐττιχωρίων ἀσέβεια; τιύόϑεν ἠρξάμεϑα 

, 5 3 JF - , er Ὁ ? F^ 

δουλείας; «o οὐχὶ ἐχ στάσεως τῶν τιρογύνων, ὅτε ἡ d4ouovo[joUAOv 
o; 0 X S NU, ? i 

Cc - , * ^ 4575 » , , ) , 

x«i Ὑρχανοῦ μανία xai τυρὸς ἀλλήλους ἔρις llowmntov ξτύήγαγεν 
M EEET aon ΡΣ ΕΣ ΣΙ ΡΟΝ eA s mme is Pra 32 qr d τῇ 7t0ÀeL χαὶ Ρωμαίοις vivévaSev ὁ ϑεὸς τοὺς οὐχ ἀξίους ἑλευϑερίας; 

- 4 ^ , M /v , 2 ς 

τρισὶ γοῦν μησὶ ττολιορχηϑέντες ἑαυτοὺς παρέδοσαν, OUO ἁμαρ- 
, [44 ^ ^ , €^, € m ^ ^N ,"“- 

τόντες εἰς τὰ ἅγια xai τοὺς νόμους ἡλίχα ὑμεῖς καὶ πολὺ μείζοσιν 
2 - ' s ^^ , * Je) , f^ - 

ἀφορμαῖς τιρὸς τὸν zt0Aeu0Y χρώμενοι. τὸ Ó —vvtyóvov τέλος τοῦ 
) yeh] NY » »! € ^ , c C ' C nv. 

“ἀριστοβούλου τιαιδὸς οὐχ ἴσμεν, ob βασιλεύοντος ὁ ϑεὸς ἁλώσει 
, ' ^ 3 » ^ ^ ^ - SU ΤΟ ' CU , 

χεάλιν τὸν λαὸν ἤλαυνε τιλημμελοῦντα, zal ᾿Ηρώδης μὲν ὁ «Αντιτιά- 
-ν ἢ c eC , ^ 2f , 

τρου Σοσσιον, Σόσσιος δὲ Ρωμαίων στρατιὰν nyayev, ztegtoyedévvec 
tz " E Te : - e - c - 32 

δ΄ éwl μῆνας ἕξ ἐπολιορχοῦντο, μέχρι δίχας τῶν ἁμαρτιῶν δόντες 
[ἢ P N - ^ " c ^ cr 287 
ἑάλωσαν xai διηρηεάγη τοῖς σπτολεμίοις ἡ πόλις; οὕτως οὐδέτιοτε 

€ , EA ^ UAE V -" Y ^ ΞΑ N Cin (Δ 

τῷ ἔϑνει τὰ οτελα δέδοται, τῷ δὲ ττολεμιεῖσϑαι χαὶ τὸ ἁλώσεσϑαι 
, ΄ Neve , τ 7 Ὁ , 

σχιάντως τιρόσεστι. δεῖ γάρ, οἶμαι, τοὺς χωρίον ayiov νεμομένους 

ἐχτιτρέτεειν ττάντα τῷ ϑεῷ διχαζειν χαὶ καταφρονεῖν τότε χειρὸς 
3 , c, ) ^ , * , d , € Ξ ΝΝ , 

ἀανϑρωτιένης, orav αὐτοὶ πείϑωσι τὸν ἄνω διχαστήν. ὑμῖν δὲ τί 
E 2 , c ' - , , , Y - ς ) 

τῶν εὐλογηϑέντων oz τοῦ νομοϑέτου ττέπραχται; τί δὲ τῶν Ust 
2 ; , , , 3 - , 

ἐχείνου χατηραμένων zcagaAéAeuttaL; πόσῳ Ó ἐστὲ τῶν τάχιον 
C^ ^? » “7 P] ^ - € ͵ 2 6 

ἁλόντων ἀσεβέστεροι; ov τὰ χρυτιτὰ μὲν τῶν ἁμαρτημάτων 100- 
- ^ ' nur "E "n c τς νος ΣΝ τ 72 

ξήχατε, χλοτεὰς λέγω xal ἐνέδρας xol μοιχείας, ἀρτιαγαῖς Ó ἐρίζετε 
΄ M , S € // 3 - PN , 

xai φόνοις xai ξένας χαινοτομεῖτε χαχέας ὁδούς, ἐχδοχεῖον δὲ ztay- 
^ ' , ^ ' € - L T" 

τῶν τὸ ἱερὸν γέγονεν xai χερσὶν ἐμφυλίοις ὃ ϑεῖος μεμίανται χῶρος, 

PAMLVRCLatHegesippus V 16 p. 307. 

1 τὰ ἀλλα AML ταῦτα C — i marg. y V 22. οὐχ ἢ] οὐχ OC 4 δὲ 
VR, om. LLat 3 doa C ovzgl] οὐχ L ἐχ στάσεως] ἀπεκστά- 
σεωσ P ἐχτάσεωσ KR 4 πρὸς] 5 πρὸσ PL 5 τῇ πόλει! τὴν πόλιν C 

ὑπέταξεν] ὑπέταξε τὴν πόλι» 1 οὐκ ἀξίους] ἀναξίουσ 1 6 γοῦν] γὰρ 1, 
ov9'] οὐχὶ 1, οὔτε ΕΟ ἀἁμαρτῶντεσ PAL 8i. marg. η΄ 1, δ V δὲ 
LVRC 9 ἁλώσειν L 10 πλημμελοῦντα] πολεμοῦντα, i. marg. πλημ- 

μελοῦντα 1, πλημμελοῦντα τὸν λαὸν (τὸν λαὸν deletum) C 11 σσύόσιον 

(sio) C Σόσσιον — στρατιὰν] sosium et romanun — θαογοίίι Lat στρα- 
uav] στρατηγίαν L 12 à] δὲ LV, om. MR - δόντες) ó---lóovcveo V 
13 διηρπάγει P 14 τῷ δὲ] vo δὲ PVR. τὸ] τῶ L 18 προσέστη Niese 
χῶρον L ἅγιον] ἱερὸν L γεμωμένουσ P 11 ὅταν --- δικαστήν] cum 

«4 superno ipsi iudice non recedunt Lat ὅταν] ὅτε PAMVRC πείϑωσι 
πείϑουσι MVR περιϑέωσι C περιέπωσι Destinon 18 τοῦ νομοϑέτου, litt. τοῦ 
vo ex corr. M 19 ὑπολέλειπται ἃ, πόσα] δὲ VRO — 20 ἁλοντων] &20v L 
ἁλώντων V!C ἁσεβέστερον R 21 δὲ VR ἐρίζεται P 22 χενοτο- 
μεῖτε V!C 23 ἱερὸν] ἅγιον ἱερὸν 1, sanctum templum Lat ἐμφυλίοις] ὅμο- 

φύλοισ L indigenarum (manibus) Lat μεμίασται M. 
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490 DE BELLO IUD. V 402—410 (IX 2) 

ὃν x«i Ῥωμαῖοι τιόρρωϑεν προσεχύγουν, πολλὰ τῶν ἰδίων ἐϑῶν εἰς 
τὸν ὑμέτερον τταραλύοντες νόμον. εἶτ᾽ ἐπεὶ τούτοις τὸν ἀσεβηϑέντα 
σύμμαχον τιροσδοχᾶτε; πάνυ γοῦν ἐστὲ δίχαιοι ἱχέται xal χερσὶ 
χαϑαραῖς τὸν βοηϑὸν ὑμῶν τεαραχαλεῖτε. τοιαύταις ὃ βασιλεὺς 
ἡμῶν ἱκέτευσεν ἐπὶ τὸν ᾿Ασσύριον, ὅτε τὸν μέγαν ἐχεῖνον στρατὸν 
μιᾷ νυχτὶ κατέστρωσεν ὃ ϑεός; ὅμοια δὲ τῷ “Δσσυρίῳ Ῥωμαῖοι 

δρῶσιν, ἵνα xal ἄμυναν ὑμεῖς ὁμοίαν ἐλτιίσητε; οὐχ ὃ μὲν χρήματα 
γναρὰ τοῦ βασιλέως ἡμῶν λαβὼν ἐφ᾽ ᾧ μὴ πορϑήσει τὴν πόλιν 
χατέβη παρὰ τοὺς 0Qxovc ἐμπρῆσαι τὸν ναόν, Ρωμαῖοι δὲ τὸν συν- 
ήϑη δασμὸν αἰτοῦσιν, ὃν oi πτατέρες ἡμῶν τοῖς ἐχείνων “τατράσι 
παρέσχον; xai τούτου τυχόντες ovre πορϑοῦσι τὴν πόλιν οὔτε 
WevovoL τῶν ἁγίων, διδόασι δὲ ὑμῖν τὰ ἄλλα, γενεάς τ᾽ ἐλευϑέρας 
xal χτήσεις τὰς ἑαυτῶν νέιεσϑαι xal τοὺς ἱεροὺς νόμους σώζουσι. 

μανία δὴ τὸν ϑεὸν τιροσδοχᾶν ἐτεὶ διχαίοις οἷος ἐτε ἀδίχοις ἐφάνη. 
χαὶ παραχρῆμα δὲ ἀμύνειν οἷδεν ὅταν δέῃ" τοὺς γοῦν L4oovoíovc 
χατὰ γύχτα τὴν τιρώτην παραστρατοτεξδευσαμένους ἔχλασεν" ὥστ᾽ 
εἰ zal τὴν ἡμετέραν ) γενεὰν ἐλευϑερίας ἢ Ῥωμαίους κολάσεως ἀξίους 
ἔχρινε, xtv “ταραχρῆμα χαϑάττιερ τοῖς ᾿Ασσυρίοις ἐνέσχηψεν, ὅτε 
τοῦ ἔϑνους ἥπτετο Ποιμιττήιος, ὅτε μετ᾽ αὐτὸν ἀνήει Σόσσιος, Ove 
Οὐεσπασιανὸς ἐπτόρϑει τὴν Γαλιλαίαν, τὰ τελευταῖα νῦν, ὅτε ἤγγιζε 
Τίτος τῇ ττόλει. χαίτοι Mayvoc μὲν xai Σόσσιος τιρὸς τῷ μηδὲν 
γαϑεῖν xai ἀνὰ χράτος ἔλαβον τὴν zóAww, Οὐεσπασιανὸς δ᾽ ix τοῦ 
χερὸς ἡμᾶς τιολέμου χαὶ βασιλείας ἤρξατο" Τίτῳ μὲν γὰρ xal πηγαὶ 
τυλουσιώτεραι δέουσιν αἱ ξηραγϑεῖσαι τυρότερον ὑμῖν" πρὸ γοῦν τῆς 
αὐτοῦ παρουσίας τήν ve Σιλωὰν ἐπιλείττουσαν ἴστε xal τὰς πρὸ 
τοῦ ἄστεος ἁπάσας, ὥστε τιρὸς ἀμφορέας ὠνεῖσϑαι τὸ ὕδωρ τὸ 

PAMLVRCLatHegesippus V 16 p. 308 sq. 

1 πόρροϑεν C προσχυνοῦσι Μ πολλὰ — 2 νόμον] multa per legem 
nostram de suis moribus derogantes Lat εἰς τὸν ὑμέτερον παραλύοντες 

νόμον] 1, παραλύοντεσ εἰσ τὸν ἡμέτερον νόμον Ο παραλύοντεσ καὶ νόμων 
PAMVR 2 εἶτα VRO 3 γοῦν] οὖν L ἱκέται δίχαιοι tr. L 

5 ὑμῶν AMLVRLat 8 ἡμῶν ex ὑμῶν corr. P πορϑήση ALVR zog- 
ϑήσειν M 9 δὲ om. C 10 ἡμῶν] uestri Lat cod. Vat 12.0" πα 
ὑμῖν] nobis Lat τὰ ἄλλα] τἄλλα LVRC, om. Lat τε LVRC 14 δὴ 
ex δὲ corr. V 15 δ LC 10 χαταστρατοπεδευσαμένουσ 1, ἔχλασεν) 
ἐχόλασεν VR ἐχώλασεν C ὥστε VRO 19 ἀνύει] ἀνείζ P — sosius hic et 
infra Lat 20 ἐπόρϑη V!R 21 τῷ] τὸ AV!RC 22 ἀνὰ] κατὰ 1, 
δὲ VR 28 μὲν γὰρ] μέντοι aut ys μὴν Niese — 25 παρουσίαν C σιλουὰν 
PA σιλωαν Ο σιλωὰμ L siloam acc. Lat σἱίοα (nom.) Heg ἐπιλιποῦσαν 

MVRC πρὸ] ἔξω L extra LatHeg 206 ἄστεοσ, o ex o corr. P ὥστε -- 
ὕδωρ] ut aqua nostro deesset usui nisi pretio quaesita Heg ἀμφορέας] ἀμ- 
φορεῖσ VRO ἀμφοτέραισ L (ad) utrumque Lat ὠνεῖσϑε Naber τὸ δὲ] τῶ δὲ 1. 
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b ^ Ὁ , - , ς € c ' , 2 ^- 
δὲ νῦν ovrog τὐληϑύουσι τοῖς ττολεμίοις ὑμῶν, ὡς μὴ μόνον αὑτοῖς 
χαὶ κτήνεσιν, ἀλλὰ χαὶ κήποις διαρχεῖν. τό γε μὴν τέρας τοῦτο 
γυεσείραται καὶ πρότερον ἐφ᾽ ἁλώσει τῆς πόλεως γεγενημένον, 
ὅτε ὃ προξιρημένος Βαβυλώνιος ἐπεστράτευσεν, ὃς τήν τὲ πόλιν 
ἑλὼν ἐνέπρησε xol τὸν ναόν, οὐδὲν οἶμαι τῶν τότε ἡσεβηχότων 
τηλιχοῦτον ἡλίχα ὑμεῖς" ὥστε ἐγὼ σιεφρευγέναι uiv ix τῶν ἁγίων 
οἶμαι τὸ ϑεῖον, ἑστάναι δὲ zag' οἷς ττολεμεῖτε νῦν. ἀλλ᾽ ἀνὴρ 

μὲν ἀγαϑὸς οἰχίαν ἀσελγῇῆ φεύξεται xal τοὺς ἐν αὐτῇ στυγήσει, 
τὸν δὲ ϑεὸν ἔτι τιείϑεσϑε τοῖς οἰχείοις χαχοῖς τταραμένειν, ὃς τά 
τὲ χρυτιτὰ στάντα ἐφορᾷ χαὶ τῶν σιγωμένων ἀχούει; τί δὲ σιγᾶται 
σαρ᾽ ὑμῖν ἢ τί χρύτττεται; τί δ᾽ οὐχὶ καὶ τοῖς ἐχϑροῖς φανερὸν 
γέγονε; τιομιτεδύετε γὰρ τταραγομοῦντες xal χαϑ᾽ ἡμέραν ἐρίζετε, 
τίς χείρων γένηται, τῆς ἀδικίας ὥστιερ ἀρετῆς ἐχιίδειξιν ττοιούμενοι. 

χαταλείπεται δὲ ὅμως ἔτι σωτηρίας ó0óc, ἐὰν ϑέλητε, xai τὸ ϑεῖον 
εὐδιάλλαχτον ἐξομολογουμένοις xol μετανοοῦσιν. ὦ σιδήρειοι, δί- 
Vere τὰς πανοτιλίας, λάβετε ἤδη κατερειττομένης αἰδῶ τιατρίδος, 
ἐπιστράφητε χαὶ ϑεάσασϑε τὸ χάλλος ἧς προδίδοτε, οἷον ἄστυ, 
οἷον ἱερόν, ὅσων ἐϑνῶν δῶρα. ἐπὶ ταῦτά τις ὁδηγεῖ φλόγα; ταῦτά 
τις μηχέτ᾽ εἶναι ϑέλει; xal τί σώζεσϑαι τούτων ἀξιώτερον, ἄτεγχτοι 
χαὶ λίϑων αταϑέστεροι. xol εἰ μὴ ταῦτα γνησίοις ὄμμασιν βλέ- 
γξτε, γενεὰς γοῦν ὑμετέρας οἰχτείρατε, xol ττρὸ ὀφϑαλμῶν ἑκάστῳ 

* ^ , mz ij 2 , 2 

γενέσϑω τέχνα xol γυνὴ καὶ γονεῖς, οὺς ἀναλώσει μετὰ μιχρὸν ἢ 
bl GARQJISE CA ΄ 

λιμὸς ἢ πόλεμος. οἶδ᾽ στι μοι συγχινδυνεύει μήτηρ χαὶ γυνὴ xci 
7 , , S. , y - MIN 

γένος ovx ἄσημον xal zc&AcL λαμτπιρὸς oixog, xai τάχα δοχῶ διὰ 

PAMLVRCLatHegesippus V 16. p. 309. 
1 οὕτω LVRC 8 πεπείραται Niese πεπείρασται PAMVR πεπείρασϑε L 

πεπείρασϑαι C 4 09' C προηρημένοσ A τε om. C 5 ἑλὼν om. P 
τότε] τε Ὁ 0 τηλιχοῦτον] S. P τηλικούτων R.— Axe] οἷα M — cov L 
ἔγωγε V'RC — 71«0 ϑεῖον] τὸν ϑεὸν, πολεμεῖται ῬΑ 8 8 oizíav] zal οἰκίαν L 
9 τὸν δὲ ϑεὸν] τὸν ϑεὸν δ᾽ 1 ϑεὸν om. αὶ πείϑεσϑαι ΡΊΑΥΒΟ οἰχείοις] 

οἴἰχόοισ (0 fort. in εἰ corr.) A οἰχείοισ ὑμῶν M ὑμετέροισ LVRO westris Lat 

10 τε om. M ἐφορᾶ πάντα tr. 1 σιγομένων PAVRC 11 τί om. C 
χρύπτετε P ó VR 13 χείρω PALVR χεῖρον € 14 δ᾽ 1, ὅμως 
ἔτη ἔτι ὁμοίωσ 1, δός] ἐλπὶσ 1, ἂν M ϑέληται Ο 15 εὐδιάλακτον L 
μετανοοῦσι L. ὠῬ σιδήρεοι L σιδηροῖ L. Dindorf 10 χατερειπωμένησ 
PC χατεριπωμένησ VR τῆσ πατρίδοσ L 11 ϑεάσασϑε)] ἰδετε (sic) 1, ϑεά- 

σασϑαιῖ προδίδοται Ῥ 18 oiov] χαὶ οἷον L ταῦτά τις] Bekker cum 

Heg ταῦτα τίσ codd. Lat, item mox φλόγασ LVRCLat 19 μηχέτι VR 
Gr&yxvol ys καὶ 1, 20 x«l (ante s) om. Lat 21 ἑχάστῳ γενέσϑω) ἑχάστων 
(ξχάστω ex corr. R) ἔστω VR. 22 xai γονεῖσ xal) yvvitr. Ο 23 οἶδα (oió« C) 
VRC μοι, οἱ i. ras. Α συνχινδυνεύει PAM συγκινδυνεύει μοι tr. C 
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- , 2 2) , - 

ταῦτα συμιβουλεύειν. ἀττιοχτείνατε αὐτούς, λάβετε μισϑὸν τῆς éav- 
- Ὃν , M 2 * e Ἢ 2 ^ ΄ cr b] 3 b] * 

τῶν σωτηρίας τὸ ἐμὸν «iua χαγὼ ϑνήσχειν ἕτοιμος, 6L uev éué 

σωφρονεῖν μέλλετε. “΄ 
X. 1. Τοιαῦτα τοῦ Ἰωσήττου μετὰ δαχρύίων ἑμιιβοῶντος οἱ στα- 

σιασταὶ μὲν οὔτε ἐνέδοσαν ovr. ἀσφαλὴ τὴν μεταβολὴν ἔχριναν, Ó 
δὲ δῆμος ἐχινήϑη τιρὸς αὐτομολίαν. xal οἱ μὲν τὰς χτήσεις ἔλα- 
χίστου τεωλοῦντες, οἱ δὲ τὰ ττολυτελέστερα τῶν χειμηλίων., τοὺς μὲν 
χρυσοῖς, ὡς μὴ φωραϑεῖεν ὑτεὸ τῶν λῃστῶν, κατέτπειγον, ἔγεξιτα τυρὸς 
τοὺς Ῥωμαίους διαδιδράσχοντες, ὅιιότε κατενέγχαιεν εὐττόρουν τυρὸς 

ἃ δέοιντο. διηφίει γὰρ τοὺς ττολλοὺς ὁ Τίτος εἰς τὴν χώραν 07tOL 

βούλοιτο ἕχαστος, xal τοῦτ᾽ αὐτὸ μᾶλλον τιρὸς αὐτομολίαν τταρε- 
χάλει τῶν μὲν εἴσω χαχῶν στερησομένους, μὴ δουλεύσοντας δὲ Ῥω- 
μαίοις. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωάννην xal τὸν Σίμωνα σιξριεφύλαττον 
τὰς τούτων ἐξόδους τιλέον 7 τὰς Ῥωμαίων εἰσόδους, xol σχιᾶν τις 

ὑτεογοίας “ταρασχὼν μόνον εὐϑέως ἀπεσφάττετο. 
num Τοῖς γε μὴν εὐττόροις καὶ τὸ μένειν τιρὸς ἀπτώλειαν ἴσον 
ἦν" πιροφάσει γὰρ αὐτομολίας ἀνῃρεῖτό τις διὰ τὴν οὐσίαν. τῷ 
λιμῷ δ᾽ ἡ ἀπόνοια τῶν στασιαστῶν συνήχμαζε, xol καϑ᾽ ἡμέραν 
ἀμφότερα γεροσεξεχαίετο τὰ δεινά. qavegüc μὲν yàg οὐδαμοῦ σῖτος 
ἢν, ἐπεισττηδῶντες δὲ διηρεύνων τὰς οἰχίας, ἔπιειϑ'᾽ εὑρόντες μὲν 

ὡς ἀρνησαμένους ἠχίζοντο, μὴ εὑρόντες δ᾽ ὡς à πιμελέστερον χρύ- 

ψαντας ἐβασάνιζον. τεχμήριον δὲ τοῦ v^ ἔχειν χαὶ μὴ τὰ σώματα 
τῶν ἀϑλίων, ὧν οἱ μὲν ἔτι συνεστῶτες εὐπορεῖν τροφῆς ἐδόχουν, 

PAMLYROLatHegesippus V 16 p. 310. ZODRIAS Tp: 531. Eusebius hist. 

eccles. III 6. 
2 τοὐμὸν LVRC μέλλετε] μέλλοντεσ C 5 οὔτε] ovv L ovv] 

οὔτε VRO ἔκρινον VRO 1 πολοῦντεσ A 8 χρυσοὺσ ALRC 9 εὐπο- 

ροῦν P 10 διηφίει, ἰ 8. ἃ γὰρ] autem Lat ὕπο 0zov A!LC 

11 βούλοιντο L τοῦτο VRC αὐτὸ] eos Lat αὐτοὺς Hudson πρὸς 

αὐτομολίαν)] προσαυτομολεῖν ῬΑ πρὸσ αὐτομολεῖν VR πρὸσ τὸ αὐτομολεῖν 

L ad perfugium Lat 12 δουλείοντασ 1, 13 περιεφύλαττων P 

obstruebant Lat παρεφύλαττον Niese 14 5] 5 € σκιάν] ὃ σχιᾶν L 

πρὸσ 
15 μόνην Zon 16 i. marg. χζ Ὁ toic] incip. Euseb πρὸς] καὶ 

(χαὶ deletum) A ἀπωλείας Euseb 17 προφάσει γὰρ] MLVRCLatEuseb za 

προφάσει P et ex corr. ἃ προφάσει A! καὶ γὰρ προφάσει Destinon ἀνή- 

ρητό PAML 18 δὲ PMVRCEuseb ἢ om. AVRC 19 μὲν γὰρ] μέν γε 

LEuseb fort. recte προσεξεχάετο Euseb 20 ἐπισπηδῶντεσ αὶ διηρεύ- 

vov, εὖ i. ras. m. 2 R διεραύνων V! ἔπειτα VR 21 ὡς ἀρνησαμένους] 

eos qui negauerant Lat ἀφνησομένουσ P δὲ AMLVRCEuseb χρύψαν- 

τας i. marg. suppl. A 22 ἐβασάνιζον, o ex «a corr. ἃ τεκμήριοι H^ vov 

μὴ] habendi Lat τοῦ ἔχειν ἢ μὴ Zon τε MVRO.— 23 ἀϑλίων) ἀϑλίων ἣν Eusebii 

codd. quidam ὧν οἱ μὲν] οἱ μὲν γὰρ, τροφῆσ, ἢ 1. ras. m. 2 V 
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DE BELLO IUD. V 426—433 (X 2. 3) 493 

ol τηχόμενοι δὲ ἤδη τιαρωδεύοντο, καὶ χτείνειν ἄλογον ἐδόχει τοὺς 
oz; ἐνδείας τεϑνηξομένους αὐτίκα. ττολλοὶ δὲ λάϑρα τὰς χτήσεις 

ἑνὸς ἀντηλλάξαντο μέτρου πυρῶν μὲν εἰ σιλουσιώτεροι τυγχάνοιεν 
ὄντες, οἱ δὲ τιενέστεροι χριϑῆς, ἔτιδιτα χαταχλείοντες αὑτοὺς εἰς 

τὰ μυχαίτατα τῶν οἰχιῶν τινὲς μὲν om. ἄχρας ἐνδείας ἀνέργαστον 
τὸν σῖτον ἤσϑιον, οἱ δ᾽ ἔπεσσον ὡς ἢ ve ἀνάγχη xci τὸ δέος τταρ- 
ήνει. xal τράττεζα μὲν οὐδαμοῦ τταρετίϑετο, τοῦ δὲ πυρὸς ὑφέλ- 

χοντὲς ἔτ᾽ ὠμὰ τὰ σιτία διήρτεαζον. 
3. Ἐλεεινὴ δὲ ἣν ἡ τροφὴ καὶ δαχρύων ἄξιος ἡ ϑέα, τῶν μὲν 

δυνατωτέρων τελεογεχτούντων, τῶν δ᾽ ἀσϑενῶν ὀδυρομένων. τιάντων 

μὲν δὴ παϑῶν ὑπερίσταται λιμός, οὐδὲν δ᾽ οὕτως ἀπόλλυσιν ὡς 
αἰδῶ: τὸ γὰρ ἄλλως ἐντροτιῆς ἄξιον ἐν τούτῳ χαταφρονεῖται. γυ- 
γαῖχες γοῦν ἀνδρῶν χαὶ ᾽ταῖδες ττατέρων, xci τὸ οἰχτρότατον, μη- 
τέρες νητείων ἐξήρτταζον ἐξ αὐτῶν τῶν στομάτων τὰς τροφάς, χαὶ 
τῶν φιλτάτων ἐν χερσὶ μαραινομένων οὐχ $v φειδὼ τοὺς τοῦ ζῆν 
ἀφελέσϑαι σταλαγμούς. τοιαῦτα δ᾽ ἐσθίοντες ὅμως οὐ διελάνθανον, 

πανταχοῦ δ᾽ ἐφίσταντο οἱ στασιασταὶ xal τούτων ταῖς ἁρπαγαῖς. 
ónór& γὰρ κατίδοιεν ἀποχεχλεισμένην οἰχίαν, σημεῖον ἦν τοῦτο τοὺς 
ἔνδον προσφέρεσϑαι τροφῆς" εὐθέως δ᾽ ἐξαράξαντες τὰς ϑύρας 

εἰσεπήδων, xal μόνον οὐχ ἐκ τῶν φαρύγγων ἀναϑλίβοντες τὰς ἀχό- 
λους ἀνέφερον. ἐτύπτοντο δὲ γέροντες ἀντεχόμενοι τῶν σιτίων, 

PAMLVROLatHegesippus V 18 p. 311 sq. ZonarasIp. 531. Eusebius hist. 

eccl. III 6, 2. 

1 παροδεύοντο ἃ τοὺς] roig PVR 2 τεϑνηξομένοισ VR 3 ἀντιλ- 

λάξαντο P ἀντιχατηλλάξαντο L et Eusebii codd. plurimi πυρῶν] πυρὸν P 

πλουσιότεροι ἃ τυγχάνοιεν ὄντες] ἐτύγχανον ὀὄντεσ 1, τυγχάνοντεσ C 
ς 

2 ' € 9. ' C N * " " 4 αὐτοὺσ ἃ αὐτοὺσ L ἑξαυτοὺσ VRCEuseb ὅ uiv] δὲ 1 6 δὲ VRCEuseb 
7 ἐφέλχοντεσ L ἐφέλκοντοσ VRO subtrahentes Lat ἀφέλκοντεσ aut ὑφέλκον- 
τεσ aut ἐφέλκοντεσ codd. Eusebii 8 ἔτ᾽ ὠμὰ, ὦ ex. corr. P ἔτει ὠμὰ 
LVR 9 δ᾽ LCEuseb 10 δὲ AMVRC ὀδυρομένων] ὀδυνωμένων 
Eusebii codd. quidam iniuriam deplorarent Lat 11 δ᾽ δὲ VR enim Lat 
12 αἰδῶ] VRHeg αἰδὼσ PAMLCLat Euseb γὰρ] γοῦν € ἄλλως] ἀλλοσε 

(o ex c corr.) VR, om. Lat τούτῳ] τοῦτο P 13 γοῦν] γὰρ C 14 ἀφηήρ- 
παΐον Zon 10 δὲ VR. οὐ διελάνθανον, δι i. ras. M οὐδὲ ἐλάνϑανον R 
17 9] δὲ VR δ᾽ ovv Eusebii codd. quidam ἐφίσταντο -- ἁρπαγαῖς! aderant 
qui ista diriperent Lat οἱ στασιασταὶ C Euseb Zon et ut uid. Heg (in quo est 

ministri seditionum), om. PAMLVRLat ταῖς] τινὲς ταῖς (omisso ot στασιασταὶ) 

Destinon 18 γὰρ] δὲ e Zonara Hudson τοὺς] τοῦ τοὺς Zon ἔνδων R 
19 προφέρεσϑαι RC! τροφὴν ALCEuseb δὲ LVR ἐξαράξαντες] ῥήξαν- 
τεσ L εἰσαράξαντεσ Eusebii codd. quidam ῥήσσοντες Zon 20 φαρύγων (v 
i.ras. V) LV τὰς] τοὺσ Eusebii codd. nonnulli ἀχώλουσ MVR 21 ἐτύπ- 

tOvYtO eX ἔτυπτον cOrr. A ἐτύποντο R 

ΠΝ NM -l 
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494 DE BELLO IUD. V 433—440 (X 3. 4) 

xal κόμης ἐστταράντογτο γυναῖκες συγχαλύτιτουσαι τὰ ἐν χερσίν. 
οὐδὲ τις ἢν οἶχτος noA ἢ νηττίων, ἀλλὰ συνεπαίροντες τὰ παιδία 
τῶν ψωμῶν ἐχχρεμάμενα χατέσειον εἰς ἔδαφος. τοῖς δὲ φϑάσασι 
τὴν εἰσδρομὴν αὐτῶν καὶ σπιροχατατιιοῦσι TC ἁρπαγησόμενον ὡς 
ἀδιχηϑέντες ἤσαν ὠμότεροι. δεινὰς δὲ βασάνων δδοὺὶς ἐπενόουν 
πιρὸς ἔρευναν τροφῆς, ὁρόβοις uiv ἐμφράττοντες τοῖς ἀϑλίοις τοὺς 
τῶν αἰδοίων πόρους, δάβδοις δ᾽ ὀξείαις ἀναπείροντες τὰς ἕδρας, 
τὰ φρικτὰ δὲ xal ἀχοαῖς ἔπασχέ τις εἰς ἐξομολόγησιν évóg ἄρτου 
χαὶ ἵνα μηνύσῃ δράχα μίαν κεχρυμμένην ἀλφίτων. ot βασανισταὶ 
δ᾽ οὐχ ἐτεείνων, xol γὰρ ἧττον ἂν ὠμὸν ἣν τὸ μετ᾽ ἀνάγχης, γυμ- 

,- 

γάζοντες δὲ τὴν ἀττόνοιαν xol τιροτταρασχευάζοντες αὑτοῖς εἷς τὰς 
m ς , 2 "ὃ ΟΝ δ᾽ 2 ν ^ [9 , ^ s 

ἑξῆς ἡμέρας ἐφόδια. τοῖς ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων φρουρὰν νύκτωρ 
- E , ^ ' 3 , - 

ἐξερττύσασιν ἐπὶ λαχάνων συλλογὴν ἀγρίων xol στεόας ὑτταντῶντες, 
ch 5 3 , [2 M 

ὅτ᾽ TO διαπεφευγέναι τοὺς ττολεμίους ἐδόχουν, ἀφύρτεαζον τὰ xo- 
μισϑέντα, καὶ ττολλάχκις ἱχετευόντων xai τὸ φριχτὸν ἐπιχαλουμένων 

, - - - , , 3 P r4 Y , 

ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μεταδοῦναί τι μέρος αὑτοῖς ὧν χινδυνεύσαντες 
ΣΟ € - / 2 3 571 M 

ἤνεγχαν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν μετέδοσαν" ἀγαπητὸν Ó ἣν τὸ μὴ xci προσ- 
αττολέσϑαι σεσυλημένον. 

4. Οἱ μὲν δὴ τατιεινότεροι τοιαῦτα πρὸς τῶν δορυφόρων ἔπα- 
?J , , ^ , z) ΄ 

σχον, οἱ δ᾽ ἕν ἀξιώματι xal πτλούτῳ πρὸς τοὺς τυράννους αγνήγοντο. 
, c S 2 ' - 2 , , c 

τούτων οἱ uiv ἐπιβουλὰς wWevóeic ἐπικαλούμενοι διεφϑείροντο, οἱ 
Y € πὰ ς ^ , iy 2 , 5 

δὲ ὡς προδιδοῖεν Ῥωμαίοις τὴν πόλιν, τὸ δ᾽ ἑτοιμότατον ἣν μη- 
' € ^35 € 2 ἧ- , € 3 € ^ τ, 

γυτὴς ὑπόβλητος ὡς αὐτομολεῖν διεγνωχότων. ὃ ὃ ὑπὸ Σίμωνος 
' 3 , 2) S c 3 , 

γυμνωϑεὶς zoóc Ἰωάννην avezéuscevo, χαὶ τὸν ὑπτὸ ΤΙωάννου Geov- 

PAMLVRCLatHegesippus V 18 p. 312. Zonaras I p. 532. Eusebius hist. 

eccl. ΠῚ 6, 4. 

1 χόμης] κόμασ MC et ex corr. Α χομίσαι V κομίσην R! χομίσειν R?, 
om. Lat ἐσπαράσσοντο LEuseb 2 πολιᾶς] ἢ πολιᾶσ LZon παιδία] 

γήπια Eusebii codd. nonnulli — 3 ἐχρεμμάμενα 1, ἐχχρεμμαμένα Ὁ ἔδαφος] 
γῆν € 4 ἐχδρομὴν L 5 δεινῶν L 6 ερεύναν (sic) P £gsóvav, εὖ 
i. ras. Δ uiv om. L. τοὺς om. Eusebii codd. nonnulli — 7 δὲ LVREuseb 

8 ἔπασχε, «c (ut uid.) i. ras. m. 2 R ἔπεσχε Lips 9 μία €  xexovuugvqv) 
LLat Eusebii codd. optimi χεχρυμμένων PAMVR, om. CZon 10 δὲ VR 

ἐπίνον P ἂν ἧττον tr. Eusebii codd. nonnulli μετ᾽ ἀνάγχησ, litt. uev ἀν 
i. ras. Α 11 προσπαρασχευάζοντεσ 1, αὐτοῖσ PVRC éavroio AMLEuseb 

12 ξξῆς] ἕξ LLat δ᾽ ἐπὶ δὲ PAM δὲ ἐπὶ LVR 13 ἐξέρπυσαν C 
καὶ πόας om. P 14 ὅτε AVRC 15 πολλάκις] multum Lat πολλὰ De- 
stinon φριχτότατον Euseb 17 δὲ VR. τὸ xai μὴ tr.L προαπολέσϑαι V 
18 σεσυλημένον] finit Eusebius 19 ἔπασχον, o ex & corr. A 20 δὲ VRC 
21 ἐγχαλούμενοι AL οἱ δὲ suspectum Destinoni 22 προδίδοιεν PA 
δὲ VRC μηνυτὴς] PALLat μηνυτήσ τις MVRC 28 ὑποβλητὸσ MVRO 

ὡς suppl. ud. M δὲ VRC 24 ἐπέμπετο, τῶν ΡΥ σεσυλημένων PVR 

10 
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λημένον ὃ Σίμων μετελάμβανεν" ἀντιτεροέτεινον δὲ ἀλλήλοις τὸ αἷμα 

τῶν δημοτῶν χαὶ τὰ πτώματα τῶν ἀϑλίων διεμερίζοντο. χαὶ τοῦ 
μὲν χρατεῖν στάσις ἦν ἐν ἀμφοτέροις, τῶν δ᾽ ἀσεβημάτων ὁμόνοια" 
χαὶ γὰρ ὃ μὴ μεταδοὺς x τῶν ἀλλοτρίων χαχῶν ϑατέρῳ μονοτρό- 
πως ἐδόχει πονηρός, xci ὃ μὴ μεταλαβὼν ὡς ἀγαϑοῦ τινος ἤλγει 
τὸν νοσφισμὸν τῆς ὠμότητος. 

5. Ka9' ἕχαστον μὲν ovv ἐπεξιέναι τὴν σ“ταραγομίαν αὐτῶν 
ἀδύνατον, συνελόντα δὲ εἰχιεῖν, μήτε πτόλιν ἄλλην τοιαῦτα τεξῖτον- 

ϑέναι μήτε γενεὰν ἐξ αἰῶνος γεγονέναι χαχίας γονιμωτέραν, οἵ γε 
τελευταῖον χαὶ τὸ γένος ἐφαύλιζον τῶν Ἑβραίων, ὡς ἧττον ἀσεβεῖς 
δοχοῖεν τερὸς ἀλλοτρίους, ἐξωμολογήσαντο δ᾽ Orco ἦσαν εἶναι δοῦλοι 
xci σύγχλυδες xal νόϑα τοῦ ἔϑνους φϑάρματα. τὴν μέν γε πτόλιν 
ἀνέτρεψαν αὐτοί, Ῥωμαίους δ᾽ ἄχοντας ἠνάγχασαν ἐπιγραφῆγαι 
σχυϑρωπῷ χατορϑώματι χαὶ μόνον οὐχ εἵλκυσαν ἐπὶ τὸν ναὸν βρα- 
δῦνον τὸ τεῦρ. ἀμέλει χαιόμενον ix τῆς ἄνω πόλεως ἀφορῶντες 
οὔτ᾽ ἤλγησαν οὔτ᾽ ἐδάχρυσαν, ἀλλὰ ταῦτα τὰ πάϑη παρὰ Ῥω- 
μαίοις εὑρέϑη. xal ταῦτα μὲν xarà χώραν ὕστερον μετ᾽ ἀποδείξεως 

τῶν πραγμάτων ἐροῦμεν. 
ΧΙ. 1. Τίτῳ δὲ τὰ μὲν χώματα ττρούχοτετεν χαίτοι ττολλὰ χαχου- 

μένων ἀτιὸ τοῦ τείχους τῶν στρατιωτῶν, ττέμιψας δ᾽ αὐτὸς μοῖραν 

τῶν ἱπηεέων ἐχέλευσεν τοὺς χατὰ τὰς φάραγγας ἐπὶ συγκομιδῇ 
τροφὴς ἐξιόντας ἐνεδρεύειν. ἦσαν δέ τινες xal τῶν μαχίμων οὐχ- 
έτι διαρχούμενοι ταῖς ἁρπαγαῖς, τὸ δὲ πελέον ἐχ τοῦ δήμου πένητες, 
ote αὐτομολεῖν ἀττέτρεττε τὸ τεερὶ τῶν οἰχείων δέος" οὔτε γὰρ λή- 
σεσϑαι τοὺς στασιαστὰς ἤλπιζον μετὰ γυναιχῶν χαὶ παιδίων δια- 
διδράσχοντες καὶ χαταλιτιεῖν τοῖς λῃσταῖς ταῦτα οὐχ ὑττέμενον ὑττὲρ 

FAMLVRCLatHegesippus V 18 p. 313. Zonaras I p. 532. 
1 ἀντιπροῦὔπινον C δὲ] δ᾽ € 2 δημοτῶν] ζηλωτῶν € πτώματα] 

χτήματα, 8 δὲ ΠΥ̓ΒΟ 4 ἐκ damnat Herwerden μονοτροποσ (sic) L 
8 συνελόντι Niese δ᾽ LCZon πεπονϑέναι] perpessam esse puto Lat 
9 γωνιμωτέραν A 11 ἐξομολογήσαντό PAC δὲ ΠΥ͂Ρ eivecsuppl. A. 12 χαὶ 
om. Hudson χαὶ ν»όϑα] χαινοτομοῦσι κατὰ L καινοτομοῦσι ϑανάτουσ ΝᾺ μέν 
γεῖ γε μὴν Hudson — 13 ἀνέστρεψαν L αὐτοὶ] οἱ πολλοὶ, i. marg. αὐτοὶ 1, 
δὲ LVRC 14 οὐχείλχλυσαν PA οὐχὶ εἵλχυσαν!, βραδύνων C βραδῦνον 
ἐπὶ τὸν ναὸν tr. 1 18 χαιομένου Ρ καιόμενον --- πόλεως] ardere superi- 
orem ciuitatem Lat 16 οὔτε LVROC οὔτε LVRC δωμαίουσ € 
17 qgvoí9z L ἐπράχϑη 5. μετὰ VRO — 19i. marg. xy C 20 δὲ LVR 
21 συγχομιδὴν L 22 τινες] τινεσ uiv RC 428 διαρχούμενοι] ἀρκούμενοι L 
δ᾽ ἀρχούμενοι Ο 24 ἀπέτρεπε τὸ] ἀπετρέπετο R! 25 ἡλπιζον τοὺσ 
στασιαστὰσ λήσεσϑαι tr. L παίδων ΜΙ, 26 διαδράντεσ M. διαδράσκον- 
teo V καταλειπεῖν PA! τοῖς λῃσταῖς ταῦτα] πάντα τοῖσ λησταῖσ 1, ταῦτα 

toic λησταῖσ VRC 
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496 DE BELLO IUD. V 418—455 (XI 1. 2) 

αὐτῶν σφαγησόμενα" τολμηροὺς δὲ σιρὸς τὰς ἐξόδους ὃ λιμὸς ἑπτοίει, 
καὶ χατελξίτεετο λανϑάνοντας τοὺς χυολεμίους * ἀλίσχεσϑαι. λαμ- 
βανόμενοι δὲ xev! ἀνάγχην ἠμύνοντο, xci μετὰ μάχην ἱχετεύειν 
ἄωρον ἐδόχει. μαστιγούμενοι δὴ καὶ προβασανιζόμενοι τοῦ ϑανάτου 
πᾶσαν αἰχίαν ἀνεσταυροῦντο τοῦ τείχους cvrixQU. Τίτῳ μὲν οὖν 
οἰχτρὸν τὸ πάϑος χατεφραίνετο ττενταχοσίωνγ ἑχάστης ἡμέρας ἔστι 
δὲ στε xal πλειόνων ἁλισχομένων. οὔτε δὲ τοὺς βίᾳ ληφϑέντας 
ἀφεῖναι ἀσφαλὲς χαὶ φυλάττειν τοσούτους φρουρὰν τῶν φυλαξόντων 
ἑώρα" τό γε μὴν πλέον οὐχ ἐχώλυεν τάχ᾽ ἂν ἐνδοῦναι σπρὸς τὴν 
Our ἐλττίσας αὐτούς, εἰ μὴ τταραδοῖεν, δμοια γεδισομένους. τεροσ- 
ἥλουν δὲ οἱ στρατιῶται δι᾿ ὀργὴν χαὶ μῖσος τοὺς ἁλόντας ἄλλον 
ἄλλῳ σχήματι τιρὸς χλεύην, xcl διὰ τὸ πιλῆϑος χώρα τε ἐνέλειτεε 
τοῖς σταυροῖς καὶ σταυροὶ τοῖς σώμιασιν. 

2. Οἱ στασιασταὶ δὲ τοσοῦτον ἀτιεδέησαν τοῦ μεταβαλέσϑαι 
γιρὸς τὸ ττάϑος, ὥστε χαὶ τοὐναντίον αὐτοὶ σοφίσασϑαι τιρὸς τὸ 
λοιττὸν σελῆϑος. σύροντες γὰρ τοὺς τῶν αὐτομόλων οἰχείους ἐτεὶ 
τὸ τεῖχος xol τῶν δημοτῶν τοὺς ἐπεὶ τείστιν ὡρμημένους, οἷα πά- 
σχουσιν οἱ Ῥωμαίοις τιροσφεύγοντες ἐττεδείχνυσαν xoi τοὺς χεχρα- 
τημένους ἱχέτας ἔλεγον, οὐχ αἰχμαλώτους. τοῦτο γολλοὺς τῶν αὐὖὐ- 
τομολεῖν ὡρμημένων μέχρι τἀληϑὲς ἐγνώσϑη χατέσχεν" εἰσὶ δ᾽ οἱ 
xal ztagayonuc διέδρασαν ὡς ἐπὶ βέβαιον τιμωρίαν, ἀγνάτταυσιν 
ἡγούμενοι τὸν ἐκ τῶν πολεμίων ϑάνατον ἐν λιμοῦ συγκρίσει. στολ- 
λοὺς δὲ καὶ χειροχοπῆσαι χελεύσας Τίτος τῶν ἑαλωχότων, ὡς μὴ 

PAMLVRCLatHegesippus V 18 p. 318. Zonaras I p::532. 
1 τολμηροὺς] audaciores Lat 2 λανϑάνοντας — ἁλίσκεσθαι] restabatque 

ium latitantes egredi et ab hostibus capi Lat μὴ λανϑάνοντας — ἁλίσχεσθαι 
Bekker ex cod. L. B. 4ev9dvorrag — μὴ ἁλίσκεσθαι uel simile Destinon tovc] 
εἰσ τοὺσ MLVRC 3 ἡμύνοντο] ἠμύνοντο δέει tjo χολάσεωσ LLat 
4 μαστοιγούμενοι αὶ δὴ] δὲ M τε L itaque Lat — 5 ἀντιχρυσ L μὲν οὖν] 
μέντοι Zon 6 πενταχοσίων] o 1, 1 δ᾽ MC καὶ ὅτε tr. L 8 ἀσφαλὲσ 
ἀφεῖναι tr. L ἀφιέναι Zon φυλαξάντων PA'LVRC 9 ys] τε L 
ἐχόλυε Ri τάχ᾽ dv] τάχα P τάχα δὲ M ταχείαν L τάχα δ᾽ ἀν VRO 
10 εἰ] ὡς εἰ Destinon cum Lat, in quo est tamquam similia passuros παροι- 
δοῖεν ἢ πησομένουσ R et ut uid. V! — 11 δ᾽ LC ἄλλον om. L et fort. 
Lat  12c'L ἐνέλιπε M ἐνελείπετο VRC 13 xal σταυροὶ om. R 
14 τοσούτων R ἐπεδέησαν L μεταβάλλεσθαι αὶ 15 ὥστε... 16 πλῆϑος] 
quod etiam in contrarium eis cessit ad deterrendam reliquam multitudinem Lat 
αὐτοῖσ RC αὐτοὺσ V etLowthius 18 σύρωντεσ Α αὐτομόλων] αἰχμαλώτων 
Destinon cl. $ 447 17 δημωτῶν € πίστην P pacem Lat 18 χεχρατη- 
μένους] χρεμαμένους Destinon 19 ἔλεγων A 20 εἰσὶ δ᾽ oi] PAMLLat 
εἴσω, ἔνιοι ὁὲ VRO 21 βεβαίαν L τιμορίαν ex corr. A 
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Y -: 3 , ^ , Y ^ ^ , , 

Óoxoiev αὐτόμολοι xcl τιιστεύοιντο διὰ τὴν συμφοράν, εἰσέτεεμιμε 
, ^ P] , - !o ES 

χρὸς τὸν Σίμωνα xal τὸν Ιωάννην, νῦν ye ἤδη τ᾿αύσασϑαι τταραινῶν 
^ 2 , - , ὩΣ /t. - » 

xal μὴ πρὸς ἀναίρεσιν τῆς πόλεως αὐτὸν βιάζεσθαι, χερδῆσαι ὃ 
M € , E - H 

ἐχ τῆς ὃν ὑστάτοις μεταμελείας τάς ve αὑτῶν ψυχὰς xai τηλικαύτην 
PE ^ D , f^ ^ d M , ^ 

χιατρίδα xai ναὸν ἀχοινώνητον ἄλλοις. ττδριιὼν δὲ τὰ χώματα τοὺς 
-- , er € 2 M 3 , , 

ἐργαζομένους aqua χατήτύειγεν ὡς ovx εἰς μαχρὰν ἀχολουϑήσων ἔργοις 
- , - b , ) - 

τῷ λόγῳ. τιρὸς ταῦτα αὑτόν τε ἐβλασφήμουν αττὸ τοῦ τείχους 
ὙΠ , 2 “ fut , - Καίσαρα xal τὸν πατέρα αὐτοῦ, xai τοῦ μὲν ϑανάτου xaraqoovciv 

ἐβόων, ἡρῆσϑαι γὰρ αὐτὸν τιρὸ δουλείας καλῶς, ἐργάσεσϑαι δὲ ὅσ ἐβόων, ἡρῆσϑαι γὰρ αὐτὸν τιρὸ δουλείας χαλῶς, ἐργάσεσϑαι δὲ 00a 
» , "RN j 51 ,^ 

ἂν δύνωνται χαχὰ Ῥωμαίους ἕως éuztvéo0t, ττατρίδος δὲ οὐ μέλειν 
- C )? ) , ^- P , 3 , 

τῆς ὡς αὐτός φησιν αττολουμένης, χαὶ ναοῦ [azoAouévov| ἀμείνω 
- - ' L 5 , , - 

τούτου τῷ ϑεῷ τὸν χόσμον εἶναι. σωϑήσεσϑαί γε μὴν xai τοῦτον 
ς - » 3 , - ^ 

ὑχιὸ TOU χατοιχοῦντος, OY xol αὐτοὶ σύμμαχον ἔχοντες σπτᾶσαν χλευ- 
, ) ^ € - E ' Νὴ , 5 - - 

ἄσειν αἀτυδιλὴν ὑστεροῦσαν ἔργων" τὸ γὰρ τέλος εἶναι τοῦ ϑεοῦ. 
E ND 2 , E] , 

τοιαῦτα ταῖς λοιδορίαις ἀναμίσγοντες éxexoayeoay. 
3 Y , 2 3 , - , 

3. Ev δὲ τούτῳ xci ὁ Ἐπιφανὴς Lvríoyog sa«orv ἄλλους τὲ 
€ ὩΣ S d , 

δτελίτας συχνοὺς ἔχων xal περὶ αὑτὸν στῖφος Π]αχεδόνων χαλού- 
€! ^ , € , 2 , c M 3 , Y ' 

μένον, ἥλικας πάντας, ὑψηλούς, ολίγον ὑπτὲρ αντίπαιδας, τὸν Maxe- 
, , , [24 * 

δονιχὸν τρόπον ὠτιλισμένους τὲ xol τυξτταιδευμένους, σϑεν xal τὴν 
^ 3 € — - " c 

ἐπίχλησιν εἶχον ὑστεροῦντες οἱ ττολλοὶ τοῦ γένους. εὐδαιμονῆσαι 
' ' , - c X € , , ' * 

γὰρ δὴ μάλιστα τῶν ὑττὸ Ῥωμαίοις βασιλέων τὸν Κομμαγηνὸν συν- 
^ , ' , Ἔα Πρ. 123 ' 2 - SUA , 

ἔβη πρὶν γεύσασθαι μεταβολῆς" améquve δὲ χαχεῖνος ἐτεὶ γήρως, 

PAMLVRCLatHegesippus V 19 p. 315. Suidas s. ἥλικες. 
1 xal] nec Lat 2 ἰωάννην xal τὸν σίμωνα tr. LLat 3 0] s VR, 

om. L 4 ἑαυτῶν MV αὑτῶν R 5 ἀχοινώνητοσ € ἄλλοισ eX ἄλλοσ 
corr. C post ἄλλοις alia Titi uerba excidisse ex insequentibus conicit De- 
stinon δὲ] δὲ τίτοσ P 6 ὡς — 1 λόγῳ] ueluti factis uerba non multo post 

secuturus Lat οὐχ] οὐχέτι L ἀκχολουϑήσειν PAMVR 7 τῷ λόγῳ] τὸν 
λόγον Μ v Ὁ τοῦ iterauit P 8 χκαισαραν Ὁ τὸν χαίσαρα L 
9 ἠρῆσϑα! εἰρῆσϑαι P ἡρεῖσϑαι 1, ἐργάσασθαι PALVRC facere Lat ὁ C 

u 
10 ἕως ἂν L. Dindorf ἐπνέωσι € à € μέλλειν VR 11 τῆς] toic 
A!MLVRCLat ὡς] sio P ἀπολουμένοισ MVRLat ἀποκαλουμένοισ 1, ἀπολ- 
λουμένοισ O καὶ ναοῦ -- 12 εἶναι) mundumque deo templum hoc melius esse 
Lat v«ov] τοῦ ναοῦ M ναὸν Bekker cum Lat ἀπολομένου] ἀπολουμένου 

AMVO πυρπολουμένου L, om. Lat et ed. pr. 13 πᾶσιν € χλευάζειν 
LVRC illusuros Lat 15 ἐχεχράγεισαν 1, 16 $ 460 excerpsit Suidas 
ἄλλοσ € 17 «vtóv PR! αὐτὸν AMLVE?C μακεδώνων € 18 ἥλικας] 
ἡλικία C ὑψηλοὺσ πάντασ tr. LSuid ὑψηλοὺς --- ἀντίπαιδας] et paulo 
magis proceri adulescentuli Lat ὀλίγων V 19 παιδευομένουσ A 09v] 
ὅϑεν δὴ V 21 yàg δὴ] δὲ 1, γὰρ VRC enim Lat ῥωμαίουσ L χομαγηνὸν 
PA χουμμαγηνὸν € 22 ἀπέφηναι RC 
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ΠΕ Ξ AMT : ; ὙΠ σα ΠΡ νυ: 
ὡς οὐδένα χρὴ λέγειν πρὸ ϑανάτου μαχάριον. ἀλλ᾽ ὁ γε πεαῖς ἀχμά- 
ζοντος αὐτοῦ τηνιχαῦτα παρὼν ϑαυμαζειν ἔφασχε, τί Onmore Ῥω- 
μαῖοι χατοχνοῖεν τιροσιέναι τῷ τείχει" πολεμιστὴς δέ τις αὐτὸς ἣν 
xal φύσει πταράβολος χατά τε ἀλχὴν τοσοῦτος, ὡς ὀλίγῳ τὰ τῆς 
τόλμης διαμαρτάνειν. μειδιάσαντος δὲ τοῦ Τίτου xal ,,οινὸς ὃ 
γόνος“ εἰπόντος, ὡς εἶχεν ὥρμησεν ὃ ᾿Αντίοχος μετὰ τῶν Moxe- 
δόνων πρὸς τὸ τεῖχος. αὐτὸς μὲν οὖν διά τε ἰσχὺν χαὶ κατ᾽ ἐμ- 
γειρίαν ἐφυλάττετο và vov Ἰουδαίων βέλη τοξεύων εἰς αὐτούς, τὰ 
μειράχια δὲ αὐτῷ συνετρίβη πάντα τιλὴν ὀλίγων" διὰ γὰρ αἰδῶ 
τῆς ὑποσχέσεως σπιροσεφιλονείκει μαχόμενα" xol τέλος ἀνεχώρουν 
τραυματίαι ττολλοί, συννοοῦντες ὅτι xci τοῖς ἀληϑῶς Παχεδόσιν, εἰ 

μέλλοιεν χρατεῖν, δεῖ τῆς «λεξάνδρου τύχης. 
4. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις ἀρξαμένοις δωδεχάτῃ μηνὸς ᾿“Αρτεμισίου 

συνετελέσϑη τὰ χώματα μόλις ἐνάτῃ xol εἰχάδι ταῖς δεχειττὰ συν- 

ἐχῶς τιονουμένων ἡμέραις" μέγιστα γὰρ ἐχώσϑη τὰ τέσσαρα, χαὶ 
ϑάτερον μὲν τὸ ἐπὶ τὴν ᾿Αντωνίαν ὑττὸ τοῦ zéumvov τάγματος 
ἐβλήϑη χατὰ μέσον τῆς Στρουϑίου καλουμένης κολυμβήϑρας, τὸ δ᾽ 
ἕτερον ὑττὸ τοῦ δωδεχάτου διεστῶτος ὅσον εἰς πήχεις εἴχοσι. τῷ 

δεχάτῳ δὲ τάγματι διέχοντι ττολὺ τούτων χατὰ τὸ βόρειον κλίμα 
τὸ ἔργον ἣν καὶ κολυμβήϑραν ᾿Αμύγδαλον προσαγορευομένην" τούτου 
δὲ τὸ πιεντεχαιδέχατον αἀττὸ τριάχοντα σπτηχῶν ἔχου xarà τὸ τοῦ ἀρ- 

PAMLVRCLatHegesippus V 19 p. 318. 

| αὐτοῦ ἀκμάζοντοσ UPS 3 προσεῖναι L 4 ce] ye € ἀλκὴ» 

τὴν ἀλχὴν (ἄλλην C) ALVRC ὀλίγῳ τὰ τῆς τόλμης] ὀλιγοτάτησ τόλμησ P 
ὀλιγωτάτησ τόλμασ L ὀλίγω τὴν τόλμαν VRO (ut) non multum (peccaret) audacia 

Lat ὀλίγων τὴν τόλμαν Bekker ὀλίγα uel ὀλίγον τῆς τόλμης Destinon 

5 διαμαρτάνειν] διαλανϑάνειν L μηδιάσαντοσ A ὃ ἀντίοχοσ ὥρμησεν 

iro " χαὶ om. M 8 ἐουδέων C τοξ ξευόντων Destinon 9 δ᾽ LC 
αὐτῶν L 12 δεῖ] διὰ VRC 13 i. marg. A' € δωδεκάτῃ] δωδεκάτη 
ἡμέρα L ἀρτεμησίου PLR! ἀρτεμησίου μηνὸσ tr. 1, post ᾿ἠρτεμισίου 
circiter 5 litt. erasae R 14 μόλισ 5. P Artemisii 12. dies est 30. Mai 

(III k. Iun.), Artemisii 29. est 16. Iunii (XVI k. Iul) anni Iuliani (70 p. Chr.) 

δεχεπτὰ] δέ ys ἑπτὰ P δ᾽ ἑπτὰ ΑΔ 15 τὰς et ἡμέρας Herwerden τέσσερα 
(s. m. 2) V 16 τὸ] τῶν Destinon cl. $ 356 17 χατὰ τὸ μέσον L 
Στρουϑίου] τοῦ ϑείου PAMVR τοῦ στρουϑίου Ι, siruthiu Lat strutiam Heg 

χολυμβήϑρασ, ἡ ex o corr. L|. d£ VRC 18 ὑπὸ] ἀπὸ A διεστῶς Destinon 
εἰς] ἐπι 1, 19 δεχάτῳ] δωδεχάτω PA διέχοντι] quae — praestabat Lat 
τὸ om. LVRC 21 πέμπτον xal δέχατον 1, ἀπὸ — ἔχου] triginta crescentem 
(descendentem codd. alii) cubitis aggerem fecit Lat et similiter Heg ἔχου] 

ἔχουσα PA ἔχουσιν (- σι R) LR ἔχου τὰ Destinon χατὰ τὸ, litt. τὰ τὸ i. marg. 
suppl. .A c cos. C 
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χιερέως μνημεῖον. “ιροσαγομένων δὲ ἤδη αὐτῶν ὃ uiv Ἰωάννης 
ἔνδοϑεν ὑπορύξας τὸ xarà τὴν ᾿Ἱντωνίαν μέχρι τῶν χωμάτων χαὶ 
διαλαβὼν σταυροῖς τοὺς ὑπονόμους ἀγαχρήμνησιν τὰ ἔργα, γίσσῃ 

δὲ χαὶ ἀσφάλτῳ διαχεχρισμένην τὴν ὕλην εἰσχομίσας ἐνίησι τεῦρ. 
χαὶ τῶν σταυριῦν ὑττοχαέντων v τὲ διωδὺξ ἐνέδωχεν ἀϑρόα, χαὶ 
μετὰ μεγίστου ψόφου χκατεσείσϑη τὰ χώματα εἰς αὐτήν. τὸ μὲν 
οὖν πτρῶτον μετὰ τοῦ χονιορτοῦ κατπινὸς ἠγείρετο βαϑὺς τινιγομένου 
τῷ πταίσματι τοῦ τυρός, τῆς δὲ ϑλιβούσης ὕλης διαβιβρωσχομένης 
ἤδη φανερὰ φλὸξ ἐρρήγνυτο. καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἔχτεληξις μὲν zoo 
τὸ αἰφνίδιον, ἀϑυμία δὲ πιρὸς τὴν ἐπίνοιαν ἐμτείττει, xo χρατήσειν 
οἰομένοις ἤδη τὸ συμβὰν καὶ moóg τὸ μέλλον ἔψυξε τὴν ἐλπείδα" 
τὸ δὲ ἀμύνειν ἀχρεῖον ἐδόχει σπιρὸς τὸ ττῦρ, καὶ εἰ σβεσϑείη τῶν 
χωμάτων χαταποϑέντων. 

5. ετὰ δ᾽ ἡμέρας δύο xai τοῖς ἄλλοις ἐπιτίϑενται χώμασιν 
oi περὶ τὸν Σίμωνα xal γὰρ δὴ τιροσαγαγόντες ταύτῃ τὰς ἕλε- 
πόλεις oi Ῥωμαῖοι διέσειον τὸ τεῖχος. Τεφϑέος δέ τις ἀπὸ Γάρις 

χεόλεως τῆς Γαλιλαίας, xol Mayaooagog τῶν βασιλικῶν ]αριάμμης 
ϑεράπων, ue9 ὧν ᾿Αἰδιαβηνός τις υἱὸς Ναβαταίου, τοὔνομα χληϑεὶς 
ἀπτὸ τῆς τύχης xal ἀγίρας, ὅττερ σημαίνει χωλός, ἁρπάσαντες λαμ- 
πάδας zgoezrÓncav ἐπὶ τὰς μηχανάς. τούτων τῶν ἀνδρῶν οὔτε 
τολμηρότεροι χατὰ τόνδε τὸν πόλεμον ἐχ τῆς ττύλεως ἐφάνησαν 
οὔτε φοβερώτεροι" καϑάτεερ γὰρ εἰς φίλους ἐχτρέχοντες οὐ ττολε- 
μίων στῖφος οὔτ᾽ ἐμέλλησαν οὔτ᾽ ἀπέστησαν, ἀλλὰ διὰ μέσων 

PAMLVRC LatHegesippus V 20 p. 317. Zonaras I p. 533. 

1 προσαγομένων — αὐτῶν] iam uero admotis aggeribus Lat à LOC 
αὐτῶν] τῶν ὀργάνων MLVRCZon μὲν om. M 2 ὑπορύξας -- τὴν] ὑπο- 

tOx 
ρούξασ τὴν P χωμάτων] χωμάτων διάστημα e Zonara Hudson 3 ὑπονό- 
μοισ C ἀνακρίμνησι LV!R. ἀνακρήμνησει sic Ο 4 τὴν om. MLVRC 
τὸ zio M 5 &à900c VR ἀϑρόον Zon 8 τῶ πτώματι LO ruina Lat 
9 ἐρρήγνυτο] ἀρρήγνυτο M. ἐγίνετο 1, ἠγείρετο C apparebat Lat erupit Heg 
ἐξερρήγνυτο Destinon 12 ὍΣ. b i. ras. C 18. χωμάτων] καμάτων R 
χαταπωθϑέντων ML [4 δὲ LVR. 16 τὸ] ἤδη τὸ MLVRO et ut uid. Lat 
τεφϑαῖοσ MLVRCO ftesteus (h. e. ut uid. fepteus) Lat (eptaeus aut tepteus Heg; 
Γυφϑέος infra VI 92, Γεφϑαῖος VI 148 I'ugic] γαρὶσ 1, γαρασῆσ M γαρσὶσ 
VR'C γαρσὴσ R? garsi (abl. Lat, om. Heg 11 μασσάγαροσ P μεγάσσαροσ RC 
megasarus Lat magassarus Heg μαριάμησ M. καὶ Μαριάμμης Bekker 
18 nabatae Lat 19 xal &ylgac] καὶ ἀγήρασ (ἀγείρασ MC ἐγείρασ R) AMLRC 
χαιαγειρασ V ceagiras ut uid. Lat agiras (adiras cod. A) Heg Χαγείρας Hudson 
χολὸσ K 20 προσεπήδησαν LVROC inuolarunt Lat 21 τόνδε] τοῦτον P illo 
Lat 22 οὔτε! οὐδὲ PAMVRC φοβερότεροι PA 23 οὔτ᾽ ἐμέλλησαν] 
PALatHeg οὔτ᾽ (οὔτε MVRO) ἔδεισαν (ἔδησαν C) ovv. (οὔτε VROC) ἐμέλλησαν 
MLVRC οὔτ᾽ ἀπέστησαν om. 1 οὔτε VRC 
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τ ἐς τῶν ἐχϑρῶν ὑφῆψαν τὰς μηχανάς. βαλλόμενοι δὲ χαὶ 

τοῖς ξίφεσιν ἀνωϑούι LEVOL πάντοϑεν οὐ σιρότερον &x τοῦ κινδύνου 
μετεχινήϑησαν ἢ δράξασϑαι τῶν ὀργάνων τὸ πῦρ. αἰρομένης δὲ 
ἤδη τῆς φλογὸς Ῥωμαῖοι uiv αἀττὸ τῶν στρατοπέδων συνϑέοντες 

ἐβοήϑουν, Ἰουδαῖοι δ᾽ ἐχ τοῦ τείχους ἐχώλυον xal τοῖς σβεννύειν 

πξιρωμένοις συνεπλέκοντο χατὰ μηδὲν τῶν ἰδίων φειδόμενοι σω- 
μάτων. χαὶ οἱ μὲν εἷλκον ἐχ τοῦ πυρὸς τὰς ἑλεπόλεις τῶν ὑπὲρ 
αὐτὰς γέρρων φλεγομένων, οἱ δ᾽ Ἰουδαῖοι xol διὰ τῆς φλογὸς ἀντε- 
λαμβάνοντο xci τοῦ σιδήρου ζέοντος δρασσόμενοι τοὺς χριοὺς οὐ 
μεϑίεσαν" διέβαινε δ᾽ ἀπὸ τούτων imi τὰ χώματα τὸ πῦρ καὶ 
τοὺς ἀμύνοντας τιροδξλάμβανεν. ἕν τούτῳ δ᾽ οἱ μὲν Ῥωμαῖοι κυχλού- 
μένοι τῇ φλογὶ καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ἔργων ἀτογνόντες ἀνεχώρουν 

ἐπὶ τὰ στρατόπεδα, Ἰουδαῖοι δὲ τιροσέχειντο τελείους ἀεὶ γινόμενοι 

τῶν ἔνδοϑεν προσβοηϑούντων καὶ τῷ χρατεῖν τεϑαρρηχότες ἀτα- 
μιεύτοις ἐχρῶντο ταῖς ὀργαῖς, Lai. υτέρ δὲ μέχρι τῶν ἐρυμάτων 
ἤδη συγετυλέχοντο τοῖς φρουροῖς. τάξις ἐστὶν &x διαδοχῆς ἱσταμένη 
πρὸ τοῦ στρατοπέδου, xal δεινὸς ἐπ᾿ αὐτῇ Ῥωμαίων γόμος τὸν 
ὑποχωρήσαντα xa9' ἣν δήποτ᾽ οὖν αἰτίαν ϑνήσκειν. οὗτοι τοῦ 
μετὰ κολάσεως τὸν μετ᾽ ἀρετῆς ϑάνατον προκρίναντες ἵστανται, 
χαὶ πρὸς τὴν τούτων ἀνάγκην χολλοὶ τῶν τραπέντων ἐχεεστράφησαν 
αἰδούμενοι. διαϑέντες δὲ xal τοὺς ὀξυβελεῖς imi τοῦ τείχους εἶργον 
τὸ τροσγινόμενον πλῆϑος ἐχ τῆς πόλεως οὐδὲν εἰς ἀσφάλειαν ἢ 
φυλαχὴν τῶν σωμάτων προνοουμένουθ᾽ συνετελέχοντο γὰρ ᾿ἸΙουδαῖοι 
τοῖς ττροστυχοῦσι καὶ ταῖς αἰχμαῖς ἀφυλάχτως ἐμητίτπετοντες αὐτοῖς 

PAMLVRC LatHegesippus V 20 p. 317. Suidas s. φρουροί. 
1 ἐνθορῶντεσ VRO καὶ om. PAM — 2 avo90/puevoi] zal ἀνωθούμενοι 

PM ἀνωθούμενοίτε A 39 LO ὅ δὲ VRC σβεννύειν, off ex corr. A 
7 éx τοῦ πυρὸς om. VRC 8 γερρῶν PAMR γερῶν C φλεγομένω»]) ἐκ vov 

πυρὸσ φλεγομένων PAMVRC δὲ MVRC 10 δὲ ΜΥ͂Β 11 προελάμβανεν) 
προσελάμβανεν AML praeueniebat Lat ἐν τούτῳ] itaque Lat δὲ VR 
μὲν om. P 13 αἰεὶ L 14 τῷ] τὸ A!LC! 15 ὀργαῖς] δρμαῖσ MLVRC 
impetus Lat προελϑόντες] Niese προσελθόντεσ codd. progressi Lat 
16 τάξις — 19 ἵστανται habet Suidas τάξις — 17 στρατοπέδου] est ergo quae- 
dam pro casiris per uices stantium armatorum Lat τάξις] τάξισ δ᾽ C 
11 στρατοπέδου] στρατοπέδου μετὰ τῶν ὅπλων LOLatSuid ἐπ᾽ αὐτὴν PSuid 

in eos Lat Ῥωμαίων suspectum Destinoni 18 ϑρήσχειν Μ οὗτοι oi δὲ 
Suid τοῦ] τὸ C τοῦ μετὰ κολάσεως] τοῦ μετὰ κολάσεωσ τὸν μετὰ [κο- 
λάσεωσ V! 19 ἵστανται] steterunt. fortiter Lat 20 ἐστράφησαν ἃ ἀπεστρά- 
φησαν L 22 πλῆϑοσ, πλῆϑ' i. ras. 3 litt., quarum tertia fuisse uid. 4 P 
23 προνοούμενοι PAM προνοούμενον Destinon γὰρ] γὰρ ot AMLVC δὲ ot R 
24 προτυχοῦσι Α'ὀ αἰχμαῖς] ἀχμαῖσ PAMVRO spicula Lat 
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τοῖς σώμασι τοὺς ἐχϑροὺς ἔπαιον. οὔτε δὲ ἔργοις αὐτοὶ τιλέον ἢ 
τῷ ϑαρρεῖν πτεριῆσαν καὶ Ῥωμαῖοι τῇ τόλμῃ “τλέον εἶχον ἢ τῷ 
χκαχοῦσϑαι. 

6. Παρῆν δ᾽ ἤδη Τίτος amó τῆς ᾿ΑἸντωνίας, ὅτου χεχώριστο 
χατασχετιτόμενος τόπον ἄλλοις χώμασι, χαὶ τεολλὰ τοὺς στρατιώτας 

φαυλίσας, εἰ χρατοῦντες τῶν ττολεμίων τειχῶν χινδυνεύουσι τοῖς 

ἰδίοις xci “τολιορχουμένων ὑτιομένουσιν αὐτοὶ τύχην ὥσττερ ἐχ δεσ- 
μωτηρίου χαϑ' αὑτῶν Ἰουδαίους ἀνέντες, τιεριήει μετὰ τῶν ἐπι- 
λέχτων xarà πλευρὰ τοὺς ττολεμίους αὐτός. οἱ δὲ χατὰ στόμα 

παιόμενοι xal τιρὸς τοῦτον ἐπιστραφέντες ἐχαρτέρουν. μιγείσης 
δὲ τῆς τεταρατάξεως ὃ μὲν χογιορτὸς τῶν ὀμμάτων, ἡ κραυγὴ δὲ τῶν 
ἀχοῶν ἐπεχράτει, καὶ οὐδετέρῳ παρῆν ἔτι τεχμήρασϑαι τὸ ἐχϑρὸν 
Q3 EN ? » i j ἘΞ 5r 335 SN ECT P 
ἢ τὸ φίλιον. Ιουδαίων δὲ ov τοσοῦτον ἔτι xav αλχὴν ὁσον ἀττο- 
γνώσει σωτηρίας τταραμενόντων xai Ῥωμαίους ἐτόνωσεν αἰδὼς δόξης 

τὲ χαὶ τῶν ὅπλων xal προχινδυγεύοντος Καίσαρος" ὥστε μοι δο- 
χοῦσι τὰ τελευταῖα δι᾿ ὑπερβολὴν ϑυμῶν χἂν ἁρπάσαι τὸ τῶν ᾿Ιου- 
δαίων σπιλῆϑος, εἰ μὴ τὴν δοττὴν τῆς πταρατάξεως φϑάσαντες ἂγε- 
χώρησαν εἰς τὴν σόλινγ. διεφϑαρμένων δὲ τῶν χωμάτων Ῥωμαῖοι 
μὲν ἦσαν ἐν ἀϑυμίαις τὸν μαχρὸν χάματον él μιὰς ὥρας ἀπίο- 
ἜΣ xal τιολλοὶ μὲν ταῖς συνήϑεσι μηχαναῖς αἀττήλτειζον ἁλώ- 

σεσϑαι τὴν OA. 
ΧΙ]. 1. Τίτος δὲ μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἐβουλεύετο, καὶ τοῖς μὲν 

ϑερμοτέροις πτᾶσαν ἐδόχει πτιροσφέρειν τὴν δύναμιν ἀπτοπειρᾶσϑαί 
τὲ τοῦ τείχους βίᾳ᾽ μέχρι μὲν γὰρ νῦν χατὰ σπάσμα ᾿Ιουδαίοις 

PAMLVRCLatHegesippus V 20 p. 319. Zonaras I p. 533. 
1 roig om. PAMVRC τοῖσ ἐχϑροῖσ C à L 2 περίησαν PA! 

εἶχον] εἶχον αὶ τῷ] τοῦ PAM 4 δὲ LVR Τίτος] ὃ Καῖσαρ ex cod. L. B. 
et Rost. Dindorf ὅπου] quo (h. e. ὅποι) Lat 6 χινδυνεύσουσι 5 3 ἰδίοις] ἰου- 

δαίοισ PA. — 8 éavtóv L αὐτῶν V 9 πλευρὰν A!C τοῖσ πολεμίοισ C 10 ἐπι- 
στρέφοντεσ PA 12 ἐπεχρότει Μ τὸν ἐχϑρὸν 17 13 τὸ φίλιον] τὸν φίλον 
L τὸ φίλον VRC δὲ] uiv ex δὲ corr. A ἀπόγνωσισ L 14 xal Ῥω- 
μαίους] δωμαίουσ δὲ ἃ 15 τε om. L τῶν om. Μ 16 x&v] xci PVR 

ἁρπάσαι] ὅλον ἁρπάσαι MLVRCLat ἅπαν ἁρπάσαι Destinon ἀναρπάσαι Niese; 
cf. I1 550 11 ἀνεχώρουν 17, 19 χάματον] κατὰ τὸν C ἀπωλέσαντεσ C 
20 τοῖς] veto τε ῷ i. marg. λὰ C 23 ἐδόχει πᾶσαν tr. 1, προσφέρειν 
τὴν δύναμιν ἀποπειρᾶσϑαί τε] προσαγαγόντα τὴν δύναμιν ἀποπειρᾶσϑαι LO 
omni admoto milite ui muros experiri Lat προσάγειν τὴν δύναμιν χαὶ ἀπο- 
πειρᾶσϑαι Zon 24 βίᾳ! Bio. C μὲν om. A χατὰ σπάσμα — 502, συμ- 
πεπλέχϑαι]! iudaeos cum. exercitus parte dimicasse Lat χατὰ σπάσμα] κατά- 

σπασμα MLVR χατασπάσματι Ο ἀπόσπασμα Naber Ἰουδαίοις] ἰουδαίουσ P 
ἰουδαίοισ τῆσ στρατιᾶσ ML ἰουδαίουσ τῆσ στρατιᾶσ VRCLat 
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συμιτιετιλέχϑαι. προσιόντων δ᾽ ἀϑρόων οὐδὲ τὴν ἔφοδον οἴσειν" 
χαταχωσϑήσεσϑαι γὰρ ὑπὸ τῶν βελῶν. τῶν δ᾽ ἀσφαλεστέρων οἱ 
μὲν xol τὰ χώματα ποιεῖν στάλιν, οἱ δὲ xol δίχα τούτων προσχαϑ- 
ἔζεσϑαι μόνον παραφυλάττοντας τάς τὲ ἐξόδους αὐτῶν xol τὰς 

εἰσχομιδὰς τῶν ἐπιτηδείων πταρήνουν xal τῷ λιμῷ καταλείτεειν τὴν 
πόλιν, μηδὲ συμτιλέχεσϑαι χατὰ χεῖρα τοῖς ττολεμίοις" ἄμαχον γὰρ 
εἶναι τὴν ἀπόγνωσιν οἷς εὐχὴ μὲν τὸ σιδήρῳ ττεσεῖν, ἀπόχειται δὲ 
xci δίχα τούτου ππιάϑος χαλεπώτερον. αὐτῷ δὲ τὸ μὲν ἀργεῖν χα- 
ϑόλου μετὰ τοσαύτης δυνάμεως οὐχ ἐδόχει τιρέττειν xol τὸ μάχε- 
σϑαι τιεριττὸν τιρὸς ἀλλήλων φϑαρησομένοις, βάλλεσϑαι δὲ χώματα 
δύσεργον ἀπέφαινεν ὕλης ἀττορίᾳ xal τὸ π᾿ταραφυλάττειν τὰς ἐξόδους 
δυσεργότερον" χυχλώσασϑαί τε γὰρ τῇ στρατιᾷ τὴν στόλιν διὰ μέ- 
γεϑος χαὶ δυσχωρίαν οὐχ εὐμαρὲς εἶναι χαὶ σφαλερὸν ἄλλως πρὸς 
τὰς ἐπιϑέσεις. τῶν δὲ φανερῶν φυλαττομένων ἀφανεῖς ἐτεινοεῖσϑαι 
Ιουδαίοις ὁδοὺς χατά τε ἀνάγχην xoi δι᾿ ἐμτιειρίαν" εἰ δέ τι λάϑρα 
"αρεισχομισϑήσοιτο, τριβὴν ἔσεσϑαι πλείονα τῇ πτολιορχίᾳ. δε- 
διέναι τε μὴ τὴν δόξαν τοῦ χατορϑώματος αὐτῷ τὸ μῆχος ἐλαττώσῃ 
τοῦ χρόνου" τούτῳ μὲν γὰρ εἶναι πιᾶν ἀνύσιμον, πρὸς δὲ τῆς εὑ- 
χλείας τὸ τάχος. δεῖν ye μήν, εἰ xoi τῷ τάχει μετ᾽ ἀσφαλείας 

: ; EU D : ; ; : 
βούλοιτο χρήσασϑαι, περιτειχίξειν UL τὴν σεόλιν" μονώθ 58 

οὕτως ἂν πάσας ἀποφράξαι τὰς ἐξόδους, xai Ιουδαίους ἢ τειρὸς 

Gzt«yra ἀττογνόντας τὴν σωτηρίαν τεαραδώσειν τὴν τεόλιν ἢ λιμώτ- 

PAMLVRCLatHegesippus V 21 p. 819. ZonarasI p 533. 
1 συμπεπιλέχϑαι, y9 i. ras. M, 4 i. ras. V δὲ VRC ἀϑρόον PM 

αϑρόων V 2 χαταχωσϑείσαισ P δὲ AMLVRC ἀσφα- λεστέρων ἃ 
3 προσχαϑέζεσϑαι) LCZon παραχαϑέζεσϑαι PAMVR 5 τῷ om. L χατα- 

λείπειν] ἐκλείπειν Ρ καταλείψειν κατασχεῖν Μ καταλαβεῖν 1, καταλιπεῖν VR 
καταλειπεῖν C γοἰἠιφιογο Lat 7 ἀπόγνωσιν») confidentiam Lat τὸ] τῷ 
ΡΑΜΥΒΟ ἀπόχειται — 8 χαλεπώτερον] uel etiam sine hoc interficere quae 
saeuior est cupiditas Lat ut nunc est 8 πάϑος)] τὸ z&900 L.— αὐτῷ] αὐτὸ A! 
τὸ] τῦὸ Ρ xa902ov δὲ μετὰ VR [10 περισσὸν 11 φϑαρησομένοις] CLat 
φϑαρησομένουσ PAMLVR 11 ἀπέφαινον L 12 χυχλώσεσϑαι PA et ex 
cor M ce om. ML τῆ στρατιᾶ ex τὴν στρατιὰν COrT. A Ὧδιὰ τὸ μέ- 
γεϑοσ L 14 ἐπινοεῖσϑαι] excogitaturos (ἢ. e. ἐπινοήσεσϑαι) Lat fort. recte 
19 δι xav L 16 παρεισχομισϑήσοιντο P παρεισχομισϑήει À παρεισχο- 
μισϑείη M. παρεισκομισϑείη τὸ L παρεισχομίζοιτο Dindorf ex cod. L. B. τρι- 

βὴν ἔσεσϑαι) τριβήσεσϑαι δέοι L. diutius (obsidionem) trahendam Lat πλείω 
AMLVROC τὴν πολιορκίαν C 17 τε μὴ] ys μὴν L viv] καὶ τὴν (καὶ 
i ras. 2—3 litt) A αὐτῷ] αὐτὸ P, om. Lat ἐλαττώσει LO 18 τοῦτο PAC 
τούτων L πρὸς] ante Lat — 19 ye μὴν] μέν ye VRC 20 βούλοιντο 1, 
περιτείχειν ΒΜ, μόνως om. Lat — 21 ἂν οὕτωσ tr. LV ἀποφράξασϑαι L 
22 ἅπαντασ, zc i. ras. ut uid. 17 λιμόττωντασ A 
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Νὴ 

τοντας χειρωϑήσεσϑαι ῥᾳδίως" οὐδὲ γὰρ ἠρεμήσειν αὐτὸς ἄλλως, 
ἀλλὰ xci τῶν χωμάτων ἐπιμελήσεσθαι τιάλιν χρώμενος τοῖς χω- 
λύουσιν ἀτονωτέροις. εἰ δέ τῳ μέγα δοχεῖ xai δυσήνυτον τὸ ἔργον, 
χρῆναι σχοτιεῖν, ὡς οὔτε Ῥωμαίοις τε μιχρὸν ἐνεργεῖν τυρέτεει, καὶ 
δίχα τιόνου χατορϑοῦν τι τῶν μεγάλων οὐδενὶ ῥᾷδιον. 

2. Τούτοις πείσας τοὺς ἡγεμόνας διανέμειν ἐχέλευσε τὰς δυ- 

γάμεις ἐπεὶ τὸ ἔργον. δρμὴ δέ τις ξμτοίσυτει δαιμόνιος τοῖς στρα- 
τιώταις, xal μερισαμένων τὸν περίβολον οὐ μόνον τῶν ταγμάτων 
ἣν ἔρις, ἀλλὰ xci τῶν ἐν αὐτοῖς τάξεων τιρὸς ἀλλήλας, καὶ στρα- 
τιώτης μὲν δεκαδάρχην, δεκαδάρχης δ᾽ ἑχατοντάρχην, οὗτος δ᾽ £ozob- 
δαζεν ἀρέσασϑαι χιλίαρχον, τῶν δὲ χιλεάρχων ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας 
ἔτεινεν ἡ φιλοτιμία χαὶ τῶν ἡγεμόνων τὴν ἅμιλλαν ἐβράβευε Καῖσαρ" 
χιεριιὼν γὰρ αὐτὸς ἑχάστης ἡμέρας πολλάκις ἐπιεσχότιει τὸ ἔργον. 

Qe pe NE) ' 3 2 ΄ὔ ς DN 35:78 2 ἀρξάμενος δὲ αττὸ τῆς «Α΄σσυρίων τταρεμβολῆς, xa9' ἣν αὑτὸς ἔστρα- 
τὰ du, SEN ' , L 5 ' -— » 

τοηιεδεύσατο, ἐπὶ τὴν χατωτέρω Καινόπολιν ἡγὲ vo τεῖχος, &vJey 

διὰ τοῦ Κεδρῶνος ἐπὶ τὸ Ἐλαιῶν ὄρος" εἶτ᾽ ἀναχάμπτων χατὰ 
μεσημβρίαν περιλαμβάνει τὸ ὅρος ἄχρι τῆς Περιστερεῶνος χαλου- 
μένης πέτρας τόν τὲ ἑξῆς λόφον, ὃς ἐτείχκειται vi, κατὰ τὴν Σιλωὰμ 
φάραγγι, κἀκεῖϑεν ἐχχλίνας τιρὸς δύσιν εἰς τὴν τῆς ᾽τηγῆς κατῇξι 
φάραγγα. μεϑ'᾽ ἣν ἀναβαίνων κατὰ τὸ ᾿νάνου τοῦ ἀρχιερέως μνη- 
μεῖον χαὶ διαλαβὼν τὸ ὅρος, ἔνϑα Πομττήιος ἐστρατοτιεδεύσατο, 

χερὸς χλίμα βόρειον ἐπέστρεφε, xal τιροελϑὼν μέχρι χώμης τινός, 
Ἐρεβίνϑων οἶχος χαλεῖται, xol μετ᾽ ἐχείνην τὸ Ιρώδου μνημεῖον 
γυξρισχὼν χατὰ ἀνατολὴν τῷ ἰδίῳ στρατοτιέδῳ συνῆτιτεν, 0Jev ἢρ- 

PAMLVRC Lat Hegesippus V 21 p. 320. Zonaras I p. 533. 
1 οὐδὲ — ἄλλως] aliter enim se non posse quiescere Lat αὐτὸς] Destinon 

αὐτοὺσ PAMVRC αὐτὸν], 2 τῶν, vi.ras. L.— χρώμενον VR χρώμενοι € 
3 δοχεῖν 1 — 5 πόνων L οὐδενὶ] οὐδὲ ϑεῶ LLat δάδιον] δάδιον ἀλλ᾽ 
ἢ ϑεῶ μόνω MVRC 6 διαμένειν R τὰσ δυνάμεισ ἐχέλευσεν tr. L 
7 ἐπίπτει ἢ, τοῖσ στασιασταῖσ Ὁ 8 οὐ μόνον -- 9 ἔρις] non solum rectores 
inter se — certabant Lat τῶν ταγμάτων] προστάγματοσ LVRO, unde πρὸς 
τάγμα τάγματος Holwerda 9 αὐτοῖς] αὐταῖσ P ξαυτοῖσ 11 ἀλλήλων € 
10 δεχαδάρχη ML et ex corr. A decadarcho Lat decadarchus Lat δὲ 
VRC ἑχατοντάρχη ML et ex corr. A hecatontarcho Lat δὲ VRC 
11 χιλιάρχω PAML 18 ἐσχόπει 1, 14 δ᾽ C χαϑ' ἣν αὐτὸς i. marg. 
suppl. Ρ ἐστρατοπεδεύετο L fort. recte 1ὅ χατωτέραν L ἔνϑε A 
16 ᾿Ελαιῶν] eleona Lat εἶτ᾽ — 11 ὄρος] om. M u. 18 post πέτρας tr. A 

εἶτ᾽] εἶτα LVRC, om. Lat χατὰ] περι 1, 17 μεσημβρίαν, o ex oc corr. L 
ἄχρι! μέχρι 1. ἄχρι vo, litt. χρι ci. ras. V 18 ce] τ᾿ ΡΑ ὃς — Σιλωὰμ] 

qui super uallem inminet siloam Lat τῇ κατὰ τὴν om. PA [9 OY A 
καίκατήει C 22 βόρειον] κόρειον Rt! προσελϑὼν VRC 24 zat. 
LVRC  09ev] o9evnto C 
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Écro. τὸ μὲν οὖν τεῖχος ἑνὸς δέοντος τεσσαράχοντα σταδίων ἦν, 
ἔξωϑεν δ᾽ αὐτῷ προσῳχοδομήϑη τρισχαίδεκα φρούρια, καὶ τούτων 
οἱ κύχλοι δέχα συνηριϑμοῦντο σταδίων. τρισὶ δ᾽ ὠχοδομήϑη τὸ 
γεᾶν ἡμέραις, ὡς τὸ μὲν ἔργον μηνῶν [εἶναι] ἄξιον, τὸ τάχος δ᾽ 
ἡττᾶσθαι πίστεως. τεριχλείσας δὲ τῷ τείχει τὴν τεόλιεν xol δύναμιν 
τοῖς φρουρίοις ἐγκαταστήσας τὴν μὲν τερώτην φυλαχὴν τῆς νυχτὸς 
στεριιὼν αὐτὸς ἐπιεσκέτετετο, τὴν δευτέραν δ᾽ ἐπτέτρειμεν ᾿4λεξάνδρῳ, 
τὴν τρίτην δ᾽ ἔλαχον οἱ τῶν ταγμάτων ἡγεμόνες. διεκληροῦντο δ᾽ 
οἱ φύλαχες τοὺς vmvovo, xal δι᾿ ὅλης νυχτὸς πιεριήεσαν κατὰ δια- 

στήματα τῶν φρουρίων. 
3. Ιουδαίοις δὲ μετὰ τῶν ἐξόδων ἀντεχόττη πᾶσα σωτηρίας 

zie, xal βαϑύνας αὑτὸν ὃ λιμὸς xav. οἴχους xol γενεὰς τὸν δῆμον 

&vefooxero. xal τὰ μὲν τέγη τυξγυλήρωτο γυναιχῶν xal βρεφῶν 
λελυμένων, ot στενωτιοὶ δὲ γερόντων νεχρῶν, τταῖδες δὲ xol νεανίαι 
διοιδοῦντες ὥστιερ εἴδωλα κατὰ τὰς ἀγορὰς ἀνειλοῦντο xal χατέ- 

/LATOY ὅσῃ τινὰ τὸ ττάϑος χαταλαμβάνοι. ϑάπτειν δὲ τοὺς τιροσ- 
ἤχοντας οὔτε ἴσχυον οἱ χάμνοντες xai τὸ διευτονοῦν ὠχνει διά τὲ 
mÀn9og τῶν γνεχρῶν xal διὰ τὸ χατὰ σφᾶς ἄδηλον" ττολλοὶ γοῦν 
τοῖς ὑτό αὐτῶν θαπτομένοις ἐγεατιέϑνησχον, ττολλοὶ δὲ ἐπὶ τὰς 

ϑήχας ztQlv ἐπιστῆναι τὸ χρεὼν προῆλθον. οὔτε δὲ ϑρῆνος ἐν τ 

συμφοραῖς οὔτ᾽ ὀλοφυρμὸς ἣν, ἀλλ᾽ ὃ λιμὸς ἤλεγχε τὰ πάϑη, ξη- 
ροῖς δὲ τοῖς ὄμμασι xal σεσηρόσι τοῖς στόμασιν οἱ D ees 
ἐφεώρων τοὺς Ὁ σον τος ἀναπαύσασϑαι, βαϑεῖα δὲ RS 

PAMLVRC LatHegesippus V 21 p. 320, IMS hist. Soo II 6 
Zonaras I p. 534. 

1 τεσσεράχοντα V!R 2 óà VRC αὐτοῦ L 3 δὲ VR 4 oc] 
ὥστε L μὲν] πᾶν μὲν Τὶ εἶναι] om. PA uideretur Lat τάχος δ᾽ τάχοσ 

δὲ VR δὲ τάχοσ O — 5 ἡττῆσϑαι LVRC — τείχει] τάχει VR 6 goovgtoto, 
io ex corr. M 71 ἀπεσχέπτετο αὶ δὲ VRC 8 δὲ VRC 1. marg. 28' € 
δὲ VR 9 διαστήματα] τὰ διαστήματα M διάστημα LR (per castellorum) 
spatia Lat 11 Ἰουδαίοις] incip. Eusebius ἀπεκχόπει C 12 αὑτὸν] 
αὐτῶν PA ξαυτὸν LC Euseb αὐτὸν VR κατὰ L 13 ἐβόσχετο Zon 
ἐπεπλήρωτο L 14 ἐχλελυμένων Zon στενοποὶ R 16 δὲ] ve VRC 
17 οὔτ᾽ L διευτόνουν Δ διά τε] L et Eusebii cod. E διὰ τὸ PAMVRC 

διά τε τὸ Eusebii codd. reliqui ef propter Lat 18 xai διὰ] L et ut uid. Lat 
xci PAMVRCEuseb γοῦν] οὖν L 19 ὑφ᾽ αὐτῶν (sic) 7 δ᾽ LCEuseb 

πολλοὶ — 20 προῆλϑον obscurius dicta χρεὸν Βα προῆλϑον] et uiui pro- 
perabant Lat προυπήδων Herwerden δὲ om. V 21 ovv] οτ᾽ A ovre 
VREuseb ἤλεγχε] superabantur Lat clauserat Heg 22 xal — στόμασιν 

om. Euseb σεσηπόσι LVR corruptis Lat στόμασι P δυσϑανατῶντεσ M 
δυσϑανῶντεσ L.— 23 ἐφεώρουν PA! ἐπαιώρουν 1, ἐϑεώρων C et. Eusebii codd, 
quidam Zntuebantur Lat ἀναπαύσεσϑαι PA 23 τὴν πόλιν σιγὴ περιεῖχεν 
tr. 1, τὴν πόλιν περιεῖχε σιγὴ tr. VRC Euseb 
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τὴν τιόλιν σιγὴ x«i νὺξ ϑανάτου γέμουσα xal τούτων οἱ λῃσταὶ χαλε- 
γεώτεροι. τυμβωρυχοῦντες γοῦν τὰς οἰχίας ἐσύλων τοὺς νεχροὺς xci 
τὰ χαλύμματα τῶν σωμάτων τιεριστίῶντες μετὰ γέλωτος ἔξήεσαν, 
τάς ve ἀχμὰς τῶν ξιφῶν ἐδοχίμαζον ἐν τοῖς τιτώμασιν, χαί τινας 

τῶν ἐρριμμένων ἔτι ζῶντας διήλαυνον ét τεείρᾳ τοῦ σιδήρου" τοὺς 
δ᾽ ἱκετεύοντας χρῆσαι σφίσι δεξιὰν xci ξίφος τῷ λιμῷ χατέλειτεον 
ὑτιερηφανοῦντες, xai τῶν ἐχτινεόντων ἕχαστος ἀτενίσας εἰς τὸν ναὸν 
ἀφεώρα τοὺς στασιαστὰς ζῶντας ἀττολιγεών. οἱ δὲ τὸ μὲν τιρῶτον 
ἐχ τοῦ δημοσίου ϑησαυροῦ τοὺς νεχροὺς ϑάσγιτειν ἐχέλευον τὴν ὁσ- 
μὴν οὐ φέροντες, Get). ὡς οὐ διήρκουν ἀττὸ τῶν τειχῶν ἔρριτιτον 

εἰς τὰς φάραγγας. 
4. Περιιὼν δὲ ταύτας ὁ Τίτος ὡς ἐϑεάσατο semAyouévag τῶν 

γεχρῶν xal βαϑὺν ἰχῶρα μυδώντων ὑπτορρέοντα τῶν σωμάτων, ἑστέ- 
γαξέ τε χαὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνας κατεμαρτύρατο τὸν ϑεόν, ὡς οὐχ 

εἴη τὸ ἔργον αὐτοῦ. τὰ μὲν δὴ χατὰ τὴν τυόλιν εἶχεν οὕτως, Ῥω- 

μαῖοι δὲ μηδενὸς ἔτι τῶν στασιαστῶν ἐχτρέχοντος, ἤδη γὰρ xal 
τούτων ἀϑυμία xal λιμὸς ἐφήτιτετο, ἐτε εὐϑυμίαις ἦσαν σίτου τε 

ἀφϑονίαν xai τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ix τῆς Συρίας καὶ τῶν τελη- 

σίον ἐπαρχιῶν ἔχοντες" ἱστάμενοι δὲ τεολλοὶ τοῦ τείχους τυλησίον 
x«i στιολὺ τυλῆϑος τῶν ἐδωδίμων ἐτειδειχνύμενοι τῷ χατὰ σφᾶς 

χόρῳ τὸν λιμὸν τῶν “τολεμίων ἐξέχαιον. τιρὸς δὲ τὸ τιάϑος τῶν 
στασιαστῶν μηδὲν ἐνδιδόντων Τίτος οἰχτείρων τὰ λείννανα τοῦ δή- 
μου χαὶ σπουδάζων τὸ γοῦν ττεριὸν ξξαρτιάσαι, ττάλιν ἤρχετο χω- 
μάτων xaÀezOG αὐτῷ τῆς ὕλης πτοριζομένης" 7) μὲν γὰρ περὶ τὴν 

PAMLVRCLatHegesippus V 21 p. 321. Zonaras I p. 534. Eusebius hist. 

eccl: ΤΠ 6, 7; 

2 τυμβορυχοῦντεσ RC γοῦν] yag ed. pr. ἐσύλονΡ 3 καλύμματα) xa- 
λύματα A χα-- -μματα (nter c et μ ras. 2—3 litt.) L χατακαλύμματα VR et ex 
corr. Ο χαταλύμματα Berol. τῶν oouc|tov σωμάτων Α' 4 ἀχμὰς] L Euseb 
αἰχμὰσ PAMVRO mucrones Lat aciem Heg ὅ ἐρριμένων PLV. ἐριμμένων C 
Gib, «****** Ó ἱχετείοντασ Ρ τοὺσ ἱχετεύοντασ óttr. L|. 6 δὲ VRCEuseb 

^ 

ER EOPCUU A κατέλιπον ACEuseb 71 ἀτενίσας] ἀτενὲς Euseb — 8 ἐφεώρα 
Eusebii codd. plerique ἀπολειπών A [10 ov] μὴ L ἔπειτα ΥᾺ ἐρρίπ- 
tovv VRC Euseb Zon 11 τὰς] AMLEusZon, om. PVRC 12 πεπλησμένας) 

πεπληρωμένασ LZon 13 ἰχόρα P uvóóvtov Ρ ὕϑπορρέοντα] Bekker 
ἐχρέοντα Zon τὸν ὑπορρέοντα (ὑπορέοντα PAR) codd. Euseb ἐστέναξε] στε- 
νάξασ VRO 14 χατεμαρτύρετο (τυρ 8. m. 2 C) LRC  ἐμαρτύρετο Zon 
15 αὐτοῦ] finit Euseb οὕτωσ εἶχεν tr. 1 οὕτω VRC 17 ἐπ᾿ εὐϑυμίαις] 
ἀεὶ δὲ οἱ ῥωμαῖοι προσευϑυμίαισ 1, ἐπευϑείαισ C; aut πρὸς εὐθυμίαις cum 
Bekkero aut ἐν εὐθυμίαις scribendum uid. 18 ἀφϑονία 1, πλησίων AC ἀλ- 
λων 1, 19 ἐπαρχιῶν --- πλησίον om. E 23 τὸ suppl. P περιὼν AC 

ἠρχετο] ἵπτετὸ Zon 24 ποριζομένης] κομιζομένησ P 
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γόλιν zt&0Q τοῖς προτέροις ἔργοις ἐχέχοπτο, συνεφόρουν δὲ ἄλλην 
ἀπ᾽ ἐνενήχοντα σταδίων οἱ στρατιῶται. καὶ πρὸς μόνης ὑὕψουν 
τῆς zdvrovíag χατὰ μέρη τέσσαρα πολὺ μείζονα τῶν πιροτέρων 
χώματα. περιιὼν δὲ ὃ Καῖσαρ τὰ τάγματα καὶ χατεττείγων τὸ 
ἔργον ἐπεδείχνυ τοῖς λῃσταῖς, ὡς ἐν χερσὶν εἴησαν αὐτοῦ. μόνοις 
δὲ ἐχείνοις ἄρα χαχῶν ἀπολώλει μεταμέλεια, xol τὰς ψυχὰς χωρί- 
Gayreg ἀπὸ τῶν σωμάτων ἀμφοτέροις ὡς ἀλλοτρίοις ἐχρῶντο. οὔτε 
γὰρ “τάϑος αὐτῶν ἡμέρου τὴν ψυχὴν οὔτ᾽ ἀλγηδὼν ἥπτετο τοῦ 
σώματος, οἵ γε καὶ vexgOv τὸν δῆμον ὥστεερ χύνες ἐσττάραττον xal 
τὰ δεσμωτήρια τῶν ἀρρώστων ἐνεείμτελασαν. 

^  XIIL 1. Σίμων γοῦν οὐδὲ Π]ατϑίαν, δι᾿ ὃν χατέσχε τὴν πόλιν, 
ἀβασάνιστον ἀνεῖλε. Βοηϑοῦ τταῖς ἣν οὗτος ἐκ τῶν ἀρχιερέων ἐν 
τοῖς μάλιστα τῷ δήμῳ τπιιστὸς καὶ τίμιος" ὃς ὑττὸ τοῖς ζηλωταῖς 

xaxovuévov τοῦ τιλήϑους, οἷς ἤδη xol ᾿Ιωάννης προσῆν, τιείϑει τὸν 
δῆμον εἰσαφεῖναι τὸν Σίμωνα βοηϑόν, οὐδὲν οὔτε τιροσυνϑέμενος 

οὔτε τπιροσδοχήσας φαῦλον ἐξ αὐτοῦ. τταρελϑὼν δ᾽ ἐχεῖνος ὡς ἐχρά- 

τησὲ τῆς πόλεως, ἐχϑρὸν ἐν ἴσῳ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο xol τὸν ὑττὲρ 
αὐτοῦ σύμβουλον ὡς ἂν ἐξ ἁπλότητος γεγενημένον. ἀχϑέντα δὲ 
τηγιχαῦτα xal χατηγορούμενον τὰ τῶν Ῥωμαίων φρονεῖν χαταχρίνει 

μὲν ϑανάτῳ μηδ᾽ azoAoyíac ἀξιώσας σὺν τρισὶν υἱοῖς" ὃ γὰρ τέ- 
ταρτος ἔφϑη διαδρὰς πρὸς Τίτον" ἱκετεύοντα δὲ ἀναιρεϑῆναι τερὸ 
τῶν τέχγων xci ταύτην αἰτούμενον τὴν χάριν ἀνϑ᾽ ὧν ἀνοίξειεν 
αὐτῷ τὴν τιόλιν, τελευταῖον ἀνελεῖν ἐχέλευσεν. ὃ μὲν οὖν ἐν ὄψει 
φονευϑεῖσιν ἐπιεσφάγη τοῖς τιαισὶν ἄντιχρυς Ῥωμαίων τεροαχϑείς" 

PAMLVRCLatHegesippus V 21 p. 322. Zonaras I p. 534. Suidas s. ἐπει- 
ρωνευόμενος. 

1 ἐχκέχοπτο Dindorf ex cod. L. B. δ᾽ Ὁ 2 ἀπὸΡ πρὸ Zon ἐννενή- 
xovta ex ἕνενηχότα corr. Α ὑψοῦν PA! 3 πολὺ] πολλῶ L, om. Lat 

μείζωνα Ὁ 4 χωματα, μα ex ua corr., « finale i. ras. maiore A δ᾽ C 
9 ἐπεδείχνυτο L 0.5 € ἐχείνησ C ἀπωλώλει MV? ἀπώλει R 
8 ἡμέρου τὴν ψυχὴν] ἥμερον τῆσ ψυχῆσ LVRCLat οὔτε AMLVRC — 9 οἵ 

yc] PAMCLat οἱ δὲ LVR. 10 ἐστον A ἐνεμπίπλασαν M ἐπίμπλασαν R 
ἐνεπίπλασαν Ὁ 13 τῷ δήμῳ s. P τίμιος] τίμοο R! ὃς] οὗτοσ 1, 
14 xal 0 ἰωάννησ P 1 εἰσαφῆναι A!V προσσυνϑέμενοσ C 16 προ- 
δοκήσασ L δὲ VR 11 ἐχϑρὸν] ἐν ἐχϑρὺ Ρ 18 ἂν om. PA. 19 τῶν 
om. LVRC χαταχρίνει! κατα sie L χαταχρίνειν R 20 μηδὲ VRC 

215840 22 ἀνθ᾽ ὧν] «90» C 23 ἀνελεῖν] ἀνελεῖν αὐτὸν Ὁ ὃ μὲν — 
507,3. εἵλετο excerpsit Suidas ἐν — 24 παισὶν] super caesos in conspectu suo 

filios iugulatur Lat ἐν om L 24 φονευϑεῖσιν)] Hudson ex Big. Voss. et 

Lat φονευϑεὶσ codd. ἀπεσφάγη M ἐναπεσφάγη VRC παισὶν) πασιν 
(sic) L ἀντιχρὺ ex ἄντικρυσ corr. m. 3 V 
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e ' C wv; 3 , - 3L , e 5 ] , 

οὕτω γὰρ ὃ Σίμων 2dvavq τῷ Βαγαδάτου :ιροσέταξεν, ὃς ἣν ὠμό- 
τατος αὐτῷ τῶν δορυφόρων, ἐτεειρωνευόμενος, εἴ τι βοηϑήσουσιν 
αὐτῷ πρὸς ovg ἐξελϑεῖν εἵλετο" ϑάτιτειν τ΄ ἀτιεῖχεε τὰ σώματα. 
μετὰ τούτους ἱερεύς τις ᾿νανίας υἱὸς ]ασβάλου τῶν ἐπισήμων 
xal ὃ γραμματεὺς τῆς βουλῆς ᾿Αριστεύς, γένος ἐξ ᾿ΔΑμμαοῦς, xai 
σὲν τούτοις “τεντεχαίδεχα τῶν ἀπὸ τοῦ δήμου λαμτιρῶν ἀναιροῦν- 
ται. τὸν δὲ τοῦ Ἰωσήττου ττατέρα συγχλείσαντες ἐφύλαττον, κηρύτ- 
τουσι δὲ μηδένα τῶν κατὰ τὴν τιόλιν μήτε συνομιλεῖν μήτε él 
ταὐτὸ συναϑροίζεσθϑαι δέει τιροδοσίας, καὶ τοὺς συνολοφυρομένους 
σερὸ ἐξετάσεως ἀνήρουν. 

2. Ταῦτα δρῶν Ἰούδης τις υἱὸς ἸΙούδου, τῶν ὑτεάρχων τοῦ Σί- 

μωνος εἷς ὧν xci τιετειστευμένος oz. αὐτοῦ σιύργον φυλάττειν, τάχα 
μέν τι xal οἴχτῳ τῶν ὠμῶς ἀπολλυμένων, τὸ δὲ τιλέον αὑτοῦ πιρο- 
γοίᾳ, συγχαλέσας τοὺς σιιστοτάτους τῶν bm αὐτὸν δέχα, ,,μέχρι 

τίνος ἀνϑέξομεν, ἔφη, τοῖς καχοῖς; ἢ τένα σωτηρίας ἔχομεν ἐλτείδα 
πιστοὶ πτονηρῷ μένοντες; οὐχ ὃ μὲν λιμὸς ἤδη καϑ᾽ ἡμῶν, Ῥωμαῖοι 
δὲ παρὰ μικρὸν ἔνδον, Σίμων δὲ καὶ zgóg εὐεργέτας ἄπειστος, xol 
δέος μὲν ἤδη τταρ᾽ αὐτοῦ κολάσεως, ἡ δὲ πταρὰ Ῥωμαίοις δεξιὰ βέ- 
βαιος; φέρε, τταραδόντες τὸ τεῖχος σώσωμεν ξαυτοὺς xol τὴν τιόλιν. 
πείσεται δὲ οὐδὲν δεινὸν Σίμων, ἐὰν ἀτεεγνωχὼς. ἑαυτὸν τάχιον δῷ 
δίκην.“ τούτοις τῶν δέχα ττεισϑέντων ὑττὸ τὴν ἕω τοὺς λοιτιοὺς 

τῶν ὑποτεταγμένων ἄλλον ἀλλαχόσε διέττεμττεν, ὡς μὴ φωραϑείη 
τι τῶν βεβουλευμένων, αὐτὸς δὲ zegi τρίτην ὥραν ἀτιὸ τοῦ τεύργου 

PAMLVRCLatHegesippus V 22 p.322sq. Suidas s. ἐπειρωνευόμενος. 
1l οὕτωσ L ὃ Σίμων om. C Bayaódvov] PAM γαμαδάτου 1, βαμάϑα 

VR βαμάδου C et i. marg. M magadi Lat; cf. VI 229 (42) 3 εἵλετο] MLSuid 

εἵλατο P εἴλατο A!V!R εἴλετο C et ex corr. AV τῇ δ᾽ L ce VROC uero Lat 

4 Μασβάλου] μασαμβάλου 1, masambali Lat μασβάλου τῶν ἐ πισήμων, 
litt. σβάλου τῶν ἐ suppl, πισήμων i. ras. 3 litt. P — 5 ἀρισταῖοσ C uir fortis 

«t 

Lat γένος] yeyovoo M ex ammau Lat 06 πεντεχέδεχα ἃ δεκαπέντε L 
8 μήτ᾿ 1, 9 ταὐτὸ] τούτω P τὸ αὐτὸ MLVRC συνολοφυρουμένουσ P 
ΤΠ} marg. 16 C υἱὸς Ἰούδου] vto  οὐδου M. ἰουδαῖοσ C filius dudi (h. e. 
tudi) Lat ὑπάρχων τοῦ] ὑπαρχόντων À! ὑπαρχόντων τοῦ M 12 πεπει- 
στευμένοσ C 13 u£v τῇ μέντοι PA! ἀπολυμένων A! πλεῖον VR 
αὐτοῦ PAVR ξαυτοῦ LC 14 πιστωτάτουσ Ὁ αὐτὸν] αὐτοῦ PVRC αὐτῶ 1, 

158 τίνα] τίνασ VRC ἔχωμεν AV ἐλπίδασ VRC 10 πονηρῶν VR 
18 δὴ] ἤδη καὶ 1, αὐτοῦ] αὐτὸν PA αὐτῶ LVRC ἡ δὲ] εἰ δὲ καὶ 1, 
19 τὸ] τότε PA 20 πήσεται 1,0}8ΡϑΡϑΑΟ-ε-υ δ᾽ Ο osóiviterat ΜΊ ὁ σίμων], 
ξαυτοῦ MVRC τάχιον ó9] LVCLips δῶ PAM δῶ ταχὲ R! δῶ ταχὺ R? 
21 πισϑέντων ἢ 22 ἄλλων C ἀλαχόσε R διέπεμψεν Dindorf ex cod. 
Voss. 25 δὲ om. R 
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τοὺς Ῥωμαίους ἐκάλει. τῶν δὲ οἱ μὲν ὑτεερηφάνουν, οἱ δὲ ἠπίστουν, 
oí πολλοὶ δὲ ὥχνουν ὡς μετὰ μιχρὸν ἀχινδύνως ληψόμενοι τὴν 
πόλιν. ἐν ὅσῳ δὲ Τίτος μεϑ' ὅτιλιτῶν τταρήει πρὸς τὸ τεῖχος, 
ἔφϑη γνοὺς ὁ Σίμων, xal μετὰ τάχους τόν τὲ πύργον προχατα- 
5 , ἢ B , ' , - 3 m 
λαμβάνει xal τοὺς ἄνδρας συλλαβὼν ἐν ὄψει vov Ῥωμαίων ἀναιρεῖ 
χαὶ πρὸ τοῦ τείχους λωβησάμενος ἔρριψε τὰ σώματα. 

3. Κὰν τούτῳ ττεριιὼν Ἰώσητιος, ov γὰρ ἀνίει τταραχαλῶν, βάλ- 
λεται τὴν χεφαλὴν λίϑῳ xoi τεαραχρῆμα sciret χαρωϑείς. ἐχδρομὴ 
δὲ ἐπὶ τὸ πτῶμα τῶν Ἰουδαίων γίνεται, xav ἔφϑη συρεὶς εἰς τὴν 
πόλιν, εἰ μὴ ταχέως Καῖσαρ ἔπεμψε τοὺς ὑτεερασττίζοντας. μαχο- 
μένων δὲ τούτων ὃ ̓ Ιώσηττος μὲν αἴρεται βραχύ τι τῶν ττραττομένων 
ἐπαΐων, οἱ στασιασταὶ δ᾽ ὡς ἀνελόντες ὃν ἐπεϑύμουν μάλιστα μετὰ 
χαρᾶς ἀνεβόων. διαγγέλλεταί τε εἰς τὴν στιόλιν, xol τὸ καταλει- 
χεόμενον τλῆϑος ἐπέσχεν ἀϑυμία 7εετδισμένους οἴχεσϑαι τῷ ὄντι 
δι᾿ ὃν αὐτομολεῖν ἐϑάρρουν. ἀχούσασα δὲ ἡ τοῦ Ἰωσήπου μήτηρ 
ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τεϑνάναι τὸν υἱόν, πρὸς μὲν τοὺς φύλακας ἀττὸ 
Ἰωταπάτων τοῦτο ἔφη τιεττεῖσϑαι" xai γὰρ οὐδὲ ζῶντος ἀττολαύειν" 
ἰδίᾳ δὲ ὀλοφυρομένη πρὸς τὰς ϑερασταινίδας τοῦτον εἰληφέναι τῆς 
εὐτεχνίας ἔλεγε χαρττὸν τὸ μηδὲ ϑάψαι τὸν υἱόν, ὑφ᾽ οὗ ταφήσε- 
σϑαι προσεδόχησεν. ἀλλὰ γὰρ οὔτε ταύτην ἐπὶ τελέον ὠδύνα τὸ 
WevÓog οὔτε τοὺς λῃστὰς ἔϑαλττε" ταχέως γὰρ ἔκ τῆς τιληγῆς ἀγνή- 

veyxtv ὃ Ἰώσηπος, καὶ πιροελϑὼν τοὺς μὲν οὐχ εἰς μαχρὰν ἐβόα 
δίκας αὐτῷ δώσειν τοῦ τραύματος, τὸν δὲ δῆμον ἐτεὶ τείστιν ττάλιεν 
χιρουχαλεῖτο. ϑάρσος δὲ τῷ λαῷ xol τοῖς στασιασταῖς ἔχπεληξις 
ἐμτείτστει πρὸς τὴν ὄψιν αὐτοῦ. 

4. Τῶν δ᾽ αὐτομόλων οἱ μὲν vm ἀνάγχης ἀπὸ τοῦ τείχους 

PAMLVRCLatHegesippus V 23 p. 329. Zonaras I p. 534. 

1. 9550/5 14 δ᾽ ἠπίστουν RC δὲ διηπίστουν 1, 2 δ᾽ ὠκνουν C ὡς] 
M ' - c - “ , ὥστε ΒΒ, 3 μετὰ vOv ὁπλιτῶν ex cod. Voss. Dindorf 4 τάχουσ, ov ex o 
corr. L 9 συλλαμβάνων PA 7 i marg. àe' C Ἰώσηπος] ὃ ιώσηποσ 
(sic) L ἀνείη PR ἀνίη A ἀνήει LV xal παραχαλῶν L 9 δ᾽ LC 
τῶ πτώματι MVRC fort. rectius — x&v] χαὶ CO 10 ἔπεμψε χαῖσαρ tr. M 
ὑπερασπίσοντας Herwerden 11 τούτων om. L| v; om. MLVRC 12 δὲ VR 
ἀνελόντα VR. μμετὰ, « ex e corr. uid. A 13 τε] δ᾽ LC autem Lat εἰς] 
προσ P καταλιπόμενον PA χαταλειπόμενον δὲ 3 15 δ᾽ Ο 17 vovv C 

ἀπολαύει O 18 δ Ὁ ϑεραπενίδασ C τοῦτο], 19 ἔλεγε om. L 
20 προσεδόχεισεν L οὔτε] οὐδὲ PALat ὀδύνα τὸ P ὠδύνατο C ὠδυνατο 
τὸ R 21 ἀνήνεγχεν] ἀνενεγκὼν M 22 προσελϑὼν ML 23 πίστιν, uv 
ex η corr. uid. P πάλιν] om. RC, post δῆμον tr. L 26 δὲ VROC ἐπή- 
ὅων ἀπὸ τοῦ τείχουσ tr. O 
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, "d € , ^V , 

ἐπήδων ταχέως, oi δὲ τεροϊόντες ὡς ἐπὶ μάχη μετὰ χερμάδων ἔγτειτα 
^ € , , ^ , , - 

χιρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἔφευγον. Govveíztevo δὲ τούτοις τύχη τῶν εἴσω 
, ^ - - , [42 ^ 

χαλεγιωτέρα, καὶ τοῦ τεαρὰ σφίσι λιμοῦ συντονώτερον £UQLOZOY 7UQOG 
€ , , , ^ 2 ^ - 

ὄλεϑρον τὸν zaoa Ῥωμαίοις κόρον. ταρεγίνοντο uiv γὰρ αττὸ τῆς 
329) ^ c ςς - E ΄ - 

ἐνδείας ττεφυσημένοι xol ὠσττερ ὑδρωτιιῶντες, ἔσεειτα ἀϑρόως xevoic 
€ c , ^N - ) 

ὑτεδρειιττιτυλάμενοι τοῖς σώμασιν ἐρρήγνυντο τιλὴν τῶν δι᾿ ἐμτιειρίαν 
H ' ) / 7 ) ΄ 

ταμιευσαμένων τὰς ὀρέξεις xal xav ολίγον προσϑέντων τροφὴν 
3 , - , , M ' C Wi , 

ατιξιϑισμένῳ τῷ σώματι φέρειν. χαὶ τοὺς οὕτω δὲ σωζομένους 
, ^ , » AS , 3 , 

ἑτέρα zt Any T) μετελάμβανε" τῶν γὰρ ztao& τοῖς Σύροις τις αὐτομόλων 
φωρᾶται τῶν τῆς γαστρὸς λυμάτων χρυσοῦς ἐχλέγων" κατατείνοντες 

, € , 2 , , , 

δέ, ὡς ἔφαμεν, αὑτοὺς τυροήεσαν, ἐτεειδὴ διηρεύνων zcavvag οἱ στα- 
: - 3 πὸ ἢ - or - 

σιασταί, καὶ ττολὺ πλῆϑος ἣν ἐν τῇ πιόλει χρυσοῦ" δώδεχα γοῦν 
- 3 - , , 3 ΄ 

᾿Αττιχῶν ὠνοῦντο τιρότερον ἰσχύοντας τιέντε χαὶ εἴχοσιν. ἀλλά τοι 
- , 3 ) ' 

τῆς ἐπινοίας ἐλεγχϑείσης δι ἑνὸς avazíumiavat uiv φήμης và 
, y € , a: 3 , “- 

στρατόπεδα, ὡς μεστοὶ χρυσίου στεαρεῖεν οἱ αὐτόμολοι, τὸ δὲ τῶν 
3 , - , , 2 , b , 

«ραβων τελῆϑος καὶ οἱ Σύροι τοὺς ἱχέτας ἀνατέμνογτες ἠρεύνων 
΄ - b , x - 

τὰς γαστέρας. xal τούτου τοῦ τεάϑους οὐδὲν ἔμοιγε δοχεῖ συμβῆναι 
3 y "n - - 2) ' Y 

Ιουδαίοις χαλεπώτερον" μιᾷ yovv ἀνεσχίσϑησαν vvxri τιρὸς δισ- 
χιλίους. 

^ , , 3 , M 

5. Καὶ γνοὺς τὴν τταρανομίαν Τίτος ολίγου μὲν ἐδέησε τὸ ἵτε- 

PAMLVRCLat Hegesippus V 24 p. 330. Zonaras Ip. 534. ExcPeiresc. 

1 ἐπήδουν P ἐπίδουν A! ταχέως] εὐθέωσ 1, ἔπειταχέωσ (ἔπει deleuit 
m. 2) V statim Lat; aut spurium aut corruptum uid. προιώντεσ Ὁ μάχην 

LZon 2. τοὺς οἵα. 1, χατέφευγον Zon συνγείπετο]) εἵπετο Μ δὲ] δ᾽ ἐν 1, 
3 σφίσι] φίσι Ct συντομώτερον L uelociorem lat ηὐρισχον (sic) L 
πρὸς ὀλεϑρον] τὸ πρὸσ ὄλεϑρον ολίγον, 4 yàg s. A 5 ὑδροπιῶντεσ PC 
ἀϑρόως om. Lat κεροῖς] χαινῶσ L 6 ὑπεμπιπλάώμενοι P ὑπερεμπιμπλά- 
μενοι V replentes Lat σώμασι R ἐμπειρίασ L 8 .ἀπειϑισμένων PA! 
ἀπηϑισμένω LR 9 Σύροις] πύροισ R αὐτομόλων τίσ tr. L 10 χατα- 

πιόντες Herwerden 11 δὲ] γὰρ M δ᾽ 1, αὐτοὺσ oc ἔφαμεν tr. Ο ἐπειδὴ 
διηρεύνων] Niese praeeunte Destinone ἐπειδὴ ἀνηρεύνων PAMOC ἐπεὲ δ᾽ (δὲ VR) 
ἀνηρεύνων LVR quia --- scrutabantur Lat quia — perscrutabantur Heg ἐπεὶ διη- 
ρεύνων Destinon πάντας] omnia Heg 13 ἀττιχὰ MVR πρότερον 
ἰσχύοντας πέντε χαὶ εἴχοσι»] πρότερον ἰσχύοντα πέντε (πέντα M) καὶ εἴχο- 
σιν MVR τὰ πρότερων (sic) ἰσχύοντα πέντε καὶ εἴχοσιν Ο quod antea uiginti 

quinque ualebat Lat; cf. VI 317 (6,1) 14 ἐλεχϑείδησ À ἀναπίπλαται ΑἸΟ 

ἀναπίμπλησι Τι ἀναπίμπλαται — 15 στρατόπεδα] totis castris fama per- 
crebuit Lat φήμης γεγονυίας sig τὸ στρατόπεδον Zon φήμης] Holwerda φήμη 
εἰσ codd, 15 οἵ] LZon, om. PAMVRC 16 οἱ Σύροι] incipiunt Exc 
ἱκέτας] οἰχέτασ LOExc ἠραύνων V! ἠρεύνων, εὖ i. ras. m. 2R. 17 οὐδὲν] 
s.Aom.L δοκεῖν VRC 18 ἀνέσχησαν Exc πρὸς δισχιλίους] ὑπὲρ 
τρισχιλίους Zon 20 Τίτος] Καῖσαρ Dindorf ex cod. L. B. τὸ] τὸν L 
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πιχὸν ττεριστήσος χαταχοντίσαι τοὺς αἰτίους, εἰ μὴ ττολὺ “πτλῆϑος 

ἐνείχετο χαὶ τῶν ἀνῃρημένων :τολλαπτλασίους ἦσαν οἱ χολασϑησό- 
μενοι. συγχαλέσας δὲ τοὺς τῶν συμμάχων ἡγεμόνας καὶ τοὺς τῶν 
ταγμάτων, συνδιεβάλλοντο γὰρ χαὶ τῶν στρατιωτῶν τινές, πρὸς 

ἑχατέρους ἀγαναχτεῖν ἔλεγεν, εἰ τῶν μὲν σὺν αὐτῷ στρατειομένων 
τινὲς τοιαῦτα δρῶσιν χέρδους ἕνεχεν ἀδήλου, μηδὲ τὰ ὅπλα σφῶν 

αὐτῶν αἰδούμενοι τιεττοιημένα ἀργύρου τε xal χρυσοῦ, τοῖς δὲ ραψι 
xci [τοῖς] Σύροις, εἰ ττρῶτον μὲν ἐν ἀλλοτρίῳ ττολέμῳ τοῖς πάϑεσιν 
αὐτεξουσίως χρῶνται, ἔπειτα τῇ tegi φόνους ὠμότητι χαὶ τῷ πρὸς 
Ἰουδαίους μίσει Ῥωμαίους ἐτειγράφουσι" καὶ γὰρ νῦν ἐνίους αὐτῷ 
τῶν στρατιωτῶν συναπολαύειν τῆς καχοδοξίας. τούτοις μὲν οὖν 

διητιείλησε ϑάνατον, εἴ τις εὑρεϑείη πάλιν τὸ αὐτὸ τολμῶν, τοῖς 
δὲ ἀπτὸ τῶν ταγμάτων ἐπέστελλεν ἐρευνήσαντας τοὺς ὑπτότιτους ἀνά- 
yew ἐπε αὐτόν. χατεφρόνει δ᾽, ὡς ἔοιχε, φιλοχρηματία ττάσης 
χολάσεως, xal δεινὸς ἐμττέφυχεν ἀνϑρώττοοις τοῦ χερδαίνειν ἔρως, 

οὐδέν τε οὕτως τιάϑος τελεονεξία τεαραβάλλεται. ἢ ταῦτα μὲν ἄλλως 

χαὶ μέτρον ἔχει χαὶ φόβοις ὑποτάσσεται, ϑεὸς δὲ ἣν ὃ τοῦ λαοῦ 
παντὸς χαταχρίνας χαὶ πιᾶσαν αὐτοῖς σωτηρίας ὅδὸν εἰς ἀπώλειαν 
ἀποστρέφων. ὃ γοῦν μετ᾽ ἀπιειλῆς ἀτιεῖττεν ὃ Καῖσαρ λάϑρα κατὰ 
τῶν αὐτομόλων ἐτολμᾶτο, x«l τοὺς διαδιδράσχοντας τερὶν ττᾶσιν 
ὀφϑῆναι “τροαπαντῶντες ἔσφαττον οἱ βάρβαροι, περισχοπούμενοι 
δὲ μή τις ἐσείδοι Ρωμαίων, ἀνέσχιζον wax τῶν σπλάγχνων τὸ μιαρὸν 

PAMLVROCLatHegesippus V 24 p. 332584ᾳ. Zonaras Ip. 535. Exc Peiresc. 
2 ἐνήχετο L πολλαπλασίους] πολὺ πλείουσ Exc ὃ τοὺς] vovo τε L 

Exe 5 ἀγαναχτεῖν] Bekker ἀγαναχτῶν codd. Lat Exc σὺν om. LVRCExc 
7 πεποιημένα] πεποιημένα ἐξ MVRC ἀργυρίου LExc χρυσίου LExc — arabi 
autem ac syri Lat 5€ 8 τοῖς om. P εἰ om. Lat μὲν om. C 

ἐν om. PA 9 τῷ] vo P 10 αὐτῷ] αὐτῶν PAMLExc 12 διηπείλησε 
ϑάνατον] ϑάνατον ἠπείλησε Exc τὸ om. Exc τολμῶν] μολῶν L 
τοῖς] τοὺσ ῬΑ 13 δ᾽ LExc ἐρευνήσοντασ PAMVRCExc ἀνάγειν, 

dv ex dy corr. Α ἀναγαγεῖν L 14 χατεφρόνει] contemnit Lat καταφρονεῖ 
Destinon δὲ LVRC ὡς ἔοικε om. Lat 15 ἀνθρώποις om. Exc 
16 οὐδέν — παραβάλλεται] nullaque omnino. calamitas plus habendi cupidini 
comparatur Lat, unde οὐδέν τε ὅλως πάϑος πλεονεξίᾳ mx. Destinon οὐδέν vs 
οὕτως πάϑος ὡς πλ. x. uir doctus apud Hudsonum; πλεονεξία eicit Niese; παρα- 
βάλλεται ,audet* esse uid., non ,,comparatur" τε] δὲ MVR δ᾽ C οὕτω 
VRC προβάλλεται Exc ἢ] ἢ L immo uero Lat ἄλλοισ Exc 17 δὲ 
LExc 18 παντὸσ λαοῦ tr. C σωτηρίασ, «o ex «v corr. A εἰς ἀπώ- 
λειαν om. € 19 μετὰ πειλῆσ Α μετὰ ἀπειλῆσ VROC 20 πρὶν — 21 Bag- 
βαροι om. Lat διαδράσχοντασ C 21 προσάπαντῶντεσ C ἀπέσφαττον ἃ 
fort. recte — περισχοπούμενοι, oz ex sz corr. A 22 ἐπίδη PAM ἐπείδοι VR 
καὶ ἐκ VR 
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χέρδος εἷλχον. ὀλίγοις δ᾽ ἐνευρίσχετο, xai τοὺς πολλοὺς πτιαραγνή- 
λισχὲν ἐλτεὶς μόνη. τοῖτο uiv δὴ τὸ ττάϑος ττολλοὺς τῶν αὐτομό- 
λων é ἐπανήγαγεν. 

6. Ἰωάννης δ᾽ ὡς ἐπέλειττον αἱ &orcayal ztap& τοῦ δήμου, ττρὸς 
ἱεροσυλίαν éroézevo, χαὶ τιολλὰ μὲν ἐχ τῶν ἀναϑημάτων χατεχώνευε 

τοῦ ναοῦ, πολλὰ δὲ τῶν πρὸς τὰς λειτουργίας ἀναγχαίων σχεύη 
χρατῆρας xci τιίναχας xal τραττέζας᾽ ἀπέσχετο δ᾽ οὐδὲ τῶν ὑττὸ 

τοῦ Σεβαστοῦ xal τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ ττεμφϑέντων ἀχρατοφόρων. 
οἱ μέν γε Ῥωμαίων βασιλεῖς ἐτίμησάν ve χαὶ πιροσεχόσμησαν τὸ 
ἱερὸν ἀεί, τότε δὲ ὃ Ἰουδαῖος xai τὰ τῶν ἀλλοφύλων χατέσττα. 
πρὸς δὲ τοὺς συνόντας ἔλεγεν, ὡς δεῖ μετ᾽ ἀδείας χαταχρήσασϑαι 

τοῖς ϑείοις ὑπὲρ τοῦ ϑείου xal τοὺς τῷ ναῷ στρατευομένους ἐξ 

αὐτοῦ τρέφεσϑαι. διὰ τοῦτο χαὶ τὸν ἱερὸν οἶνον χαὶ τὸ ἔλαιον, 
0 τοῖς ὁλοχαυτώμασιν οἱ ἱερεῖς ἐφύλαττον [ἐσειχεῖν] ἐχχενώσας, ἦν 
δ᾽ ἐν τῷ ἔνδον ἱερῷ, διένεμε τῷ πλήϑει, χἀχεῖνοι δίχα φρίκης 
ἠλείφοντο καὶ ἔτεινον [ἐξ αὐτῶν]. οὐχ ἂν ὑποστειλαίμην εἰχιεῖν & 
μοι χελεύει τὸ sta doc" οἶμαι Ῥωμαίων βραδυνόντων &xi τοὺς ἀλιτη- 

ρίους ἢ χαταποϑῆναι ἂν ὑττὸ χάσματος ἢ χαταχλυσϑῆναι τὴν ττόλιν 
ἢ τοὺς τῆς Σοδομηνῆς μεταλαβεῖν χεραυνούς" τιολὺ γὰρ τῶν ταῦτα 
παϑόντων ἔνεγχε γενεὰν ἀϑεωτέραν" τῇ γοῦν τούτων ἀττονοίᾳ sac 
ὃ λαὸς συναπώλετο. 

PAMLVRCLat Exc Peiresc. Zonaras I p. 535. Eusebius hist. eccl. III 6,9. 

1 δὲ VR ἐνηυρίσχετο L ηύρισχον sic Exc παρανάλισκεν Exc 

3 ἐπανήγαγεν] is» P ἐπανῆγεν Exc 4 i. marg. 25 C * Qouv- 
vjyóo P | ó&à ALVRC ἐπέλιπον LO — 5 ἐτράπετο R? καὶ expunxit A 
uivom.L  éxom.ML  xereyoveve] MC χατέχων ἐκ PAR χατεχώννυεν ἐκ 
LV χατεχόννυεν ἐκ Exc (donaria templi) retinens Lat  χρατῆρας] PAMExc 

χκρατῆρασ τε LVRO δ δὲ PVRExc, om. Lat οὐδὲ] ov Exc 9 oi] oic 
Exe μέν γε] μὲν γὰρ C ἐτίμησαν, à corr. ex 2 litt. R TL00GEZOLUGGY 
PMO προσεχόμησαν ἃ ornauerunt Lat 10 αἰεὶ Exc à € τότε δὲ] 
ταῦτα Exc xal τὰ] κατὰ LExc 11 δεῖ ex δὴ corr. ἃ μετὰ VRCExc 

13 διὰ τοῦτο — 16 αὐτῶν] proptereaque sacrum uinum et oleum, quod sacerdotes 
sacrificiis reseruabant, effudit totum (sic Niese effudisse tutum codd.), erat namque 

in templo, et multitudini distribuit (distribuisse codd.), et illi sine horrore unge- 

bantur et potabant Lat καὶ iterauit in confinio paginarum M 14 ἐπιχεῖν] 
ἐπεῖχεν PA ἐπεισχεῖν M ἐπέχεεν Exc, om. Lat — 15 δὲ LVRExe ἐν gi 
marg.suppl m.2 V ἔνδον] PAMExc ἐνδοτέρω LVR ἐνδωτέρω C ἱερῶ ex 
ἱερὸν corr. A διένεμε] duéveusv οὖν PA διένειμεν ovv LVR διένειμε CExc 
qolzyc] PAExcLat φρίχησ πλέον τοῦ iv (iv ML) MLVRC 16 ἐξ αὐτῶν om. 
Lat fort. recte οὐχ ἀν] incipit Eusebius ὑπεστειλαίμην PA! ὑπεστειλάμην 
Exe — 17 .χελεύοι  βραδυνάντων Euseb 18 ἂν om. PMExc — 19 τοὺς] 
tov Exe χεραυνοῦ Exc haud male 20 παϑόντων] παϑόν C — qvtyxav Exc 
21 συναπώλετο] finit Eusebius 
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7 " - ^ , 3 

7. Kai τί δεῖ χατὰ μέρος ἐχδιηγεῖσϑαι τὰς συμφοράς; ἀλλὰ 
ΑἿ , J , - € , , c ΄, ' 

γερὸς Τίτον ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις Mavvíoc ὃ “αζάρου φυγὼν 
» , , , ^ 3 , 

διὰ μιᾶς ἔλεγεν ἐχχεχομίσϑαι τεύλης, ἣν αὑτὸς éreztiorevro, μυριάδας 
» 2 , 2j 3 2) fc 

ÉvÓexa νεχρῶν inl τιενγταχισχιλίοις οχταχοσίοις ογδοήχοντα, ἀφ ἧς 
αὐτοῖς ἡμέρας τταρεστρατοπεδεύσατο τεσσαρεσχαιδεχάτῃ “Ξανϑιχοῦ 

΄ - b] 2 - 2 , 

μηνὸς ἄχρι Πανέμου νουμηνίας. τοῦτο Ó ἣν τιλῆϑος ἀπόρων" 
' 2 $* 2 » 2 , ) ^ y , Q "^ NUN 3? 2] , 

xai οὐδὲ αὐτὸς ἐφεστώς, αλλὰ δημοσίᾳ μισϑὸν διδοὺς ἐξ ἀνάγχης 
2 * y ^ $ ΕΣ 

ἠρίϑμει. τοὺς δὲ λοιποὺς oi προσήχοντες ἔϑαπτον" ταφὴ δ᾽ ἣν 
τὸ σιροχομίσαντας éx τοῦ ἄστεος Óiot. μετὰ δὲ τοῦτον διαδράντες 

-" , ^ - , -" 2 

z0ÀÀol τῶν ἐπισήμων τὰς ττάσας τῶν ἀπόρων νεχρῶν αττήγγελλον 
νυ [S A ^ - ^ € 2 - - TJ 2! 3) 

μυριάδας ἑξήχοντα διὰ τῶν zvAov ἐχριφῆναι, τῶν δ᾽ ἄλλων ave5- 
, 5 2 , n Y 2 , ἐρεύνητον εἶναι τὸν ἀριϑμόν. μηχέτι δ᾽ εὐτονούντων τοὺς τττωχοὺς 

ἐχφέρειν [ἔλεγον] συσσωρείοντας εἰς τοὺς μεγίστους οἴχους τὰ πτώ- 
2 ^ ^ -" , , - , 

ματα ατιοχλείειν. xol τοῦ μὲν σίτου τὸ μέτρον περαϑῆναι ταλάντου, 
- ^ c »ς m P -᾿ 2j es 

μετὰ ταῦτα δ᾽ ὡς οὐδὲ τοηλογεῖν ἔϑ᾽ οἷόν τ ἣν περιτειχισϑείσης 
- , ^ - , cr 2 , 

τῆς τιόλεως, τιροελϑεῖν τινας εἰς τοσοῦτον ἀνάγχης, UOTE τὰς ἁμάρας 
- ^ ^ , - , Ἵ 

ἐρευνῶντας xal παλαιὸν ὄνϑον βοῶν τιροσφέρεσϑαι τὰ ἕχκ τούτων 
Tl , , , , 

σχύβαλα, χαὶ τὸ μηδ᾽ ὄψει φορητὸν ττάλαι τότε γενέσϑαι τροφήν. 
- t — 2 , ) , d , 

ταῦτα Ῥωμαῖοι uiv ἀχούοντες ἡλέησαν, οἱ στασιασταὶ δὲ xoi βλέ- 
) ΄ ) 399 E DENIS T MCE 

σοντὲς οὐ μετεγόουν, αλλ ἡνείχοντο μέχρις αὐτῶν περοξλϑεῖν" zce- 
, ' - " - ΄η 2 ΣΕ , - 

7'jOOYTO γὰρ ὑπὸ τοῦ χρεών, ὃ τῇ τὲ ττόλει xol αὑτοῖς ἤδη παρῆν. 

PAMLVRCLatHegesippus V 25 p. 334. Zonaras I p. 535. Exc. Peiresc. 

1 χαὶ — 18 τροφήν om. Exc i. marg. 47 Ὁ 2 ταύταις] αὐταῖσ 
PAM μανναῖοσ MLVRC mannus ut uid. Lat mannus aut manneus Heg 

“αζάρου] eleazari Lat — 3 ἐχχεχομίσϑαι] ἐχχοιμίσϑαι 1ὶ ΔΑ καὶ oxtazoctouw 
MV  ag'iras.3litt. A 5 αὐτῆὴσ Ὁ παρεστρατοπεδεύσατο] παρεστρατοπε- 
δεύσατο τῖτοσ Μ τεσσαρισχαιδεκάτη Ο τεσσαρεσχαιδεχάτης Destinon 
Xanthici 14. dies est 1. Mai, Panemi numenia dies est 20. Iulii (XIII k. Aug.) anni 

Iuliani (ΤῸ p. Chr.) νεομηνίασ PAMLVR — óoVR  —5»]es( Lat ἀπόρων) 
immensa Lat, unde ἄπειρον Hudson ἄπορον Holwerda 8 0] δὲ LVR enim Lat 
9 προσχομίσαντασ C ἄστεωσ PO — vovro L.— διαδρά Ἐπ τὶ πολλοὺΡ 10 τὰς 

om.PA ἀπήγγελον LO 11 πυλλῶν], ἀνεξερεύνητον͵] PAMZon ἀνεξεύρετον 
LVRC 12 δὲ VR Μηκέτι --- τὸ ἐκφέρειν] cum autem pauperes ferendis non 
sufficerent Lat 18 éxgégsw] PAMLVCLips - - φέρειν ἢ ἔλεγον om. PLat 
συσσωρεύοντεσ ἃ συνσωρεύοντασ VR.— 14 ἀποχλείει»] κλείειν L conclusa Lat 
μέτρον] μέδιμνον Zon [ὃ δὲ ΒΟ ὡς οὐδὲ] om. R ὧσ δὲ C! £97] ἔτε VR 
ovg! CO τε MVRC 16 προσελθεῖν ΝᾺ 17 ἐραυνῶντασ V!R! 18 σχύβαλλα 

« 

VR im C μηδὲ. τότε om. Lat 20 προσελϑεῖν VR. πεπείρωντο RC! 
Subscriptiones: desunt PALC λόγοσ € M. φλαυΐου Ἰωσήπου περὶ ἁλώσεωσ 

λόγοσ & V τέλοσ φλαυίου ἰωσήπου περὶ αλώσεωσ λόγοσ € R τέλοσ τοῦ ε΄ A0yov 
ἁλώσεωσ Ἰωσηπου Exc fl. iosippi liber sextus eaplicit Lat 
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VE 

, € / 9 - ^ Ῥλαυΐίου Ἰωσήπου ἱστορία Ιουδαϊχοῦ πολέμου 
/ , πρὸς Ῥωμαίους βιβλίον c 

3 - , , 
) L 1. Τὰ μὲν οὖν τῶν Ἱεροσολύμων τιάϑη πιρούχοτιτεν χαϑ᾽ | ἡμέραν ἐπτὶ τὸ χεῖρον τιῶν τὸ στασιαστῶν μᾶλλον τεαροξυνομένων - - - - - ^o ) ἐν ταῖς συμφοραῖς xol τοῦ λιμοῦ μετὰ τὸν δῆμον ἤδη χακείνους , , M - - , 3 , γεμομξνου. τὸ γὲ μὴν τελῆϑος τῶν σεσωρευμένων ἀνὰ τὴν σπιόλιν 9 , D - 5 ^v , ) πτωμάτων Uer τὲ φριχῶδες ἣν χαὶ λοιμώδη σεροσέβαλλεν ὀσμὴν ΄ 

L v ΄ - ce πρὸς τὲ τὰς ἐχδρομὰς ἐμτιόδιον τοῖς ἐαχομένοις" ὠστήίερ γὰρ διὰ παρατάξεως φόνῳ μυρίῳ γεγυμνασμένης χωροῦντας ἔδει τὰ σώματα E 1$ » f 3 3, Ἄν» » πατεῖν. οἱ δ᾽ ἐπιβαίνοντες οὔτ ἔφριττον οὔτ᾽ ἠλέουν οὔτε χλῃ- 8 7, -" 3 - , 
, 

δόνα καχὴν σφῶν αὐτῶν ὑπελάμβανον τὴν εἰς τοὺς χατοιχομένους c ΄ 2 EC ΄, J M ὕβριν, τιεφρυρμένοι ὃ ὁμοφύλῳ φόνῳ τὰς δεξιὰς ἐτεὶ τὸν χορὸς τοὺς 4 ) ^^ ^^ 25.) 2 "no 2 - N - 
ἀλλοφύλους στόλδμον ἐξέϑεον, ονειδίζοντες, ἕμοιγε δοχεῖν, τὸ ϑεῖον U -" - 2 2 - , 2 2 , € 
εἰς βραδυτῆτα τῆς im^ αὐτῶν χολάσεως" οὐ γὰρ ἐλτείδι γίχης ὃ , 57 ^ 2 ^ , P] , € E M 
πόλεμος, ἤδη δὲ ἀττογνώσει σωτηρίας εἐϑρασύνετο. Ῥωμαῖοι δὲ 5 

PAMLVROLatSyrExc Peiresc. Hegesippus V 25 p. 334. 
Tituli: φλαυΐου ἰωσήπου περὲ ἁλώσεωσ ἰουδαϊκησ ἱστορίασ λόγοσ & P φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχκῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ βιβλίον A φλαυΐου ἰωσήπου ἑβραίου ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ἕχτοσ M τοῦ αὐτοῦ βιβλίον s L ἐωσήπου περὶ ἁλωσεωσ λόγοσ 8 (ἕχτοσ Β) VR κεφάλαια τῆσ € ἰουδαϊχῆσ ἱστωρίασ et post argumenta φλαουΐου ἰωσήπου περὶ ἁλωσεωσ λόγοσ ξ C incipit liber VII Lat Liber sextus extat Syriace, cuius partem priorem ($ 1—1716) contuli, reliqua passim inspexi τὰ incip. Exc οὐ» om. A. τῶ» “εροσολυμι- τῶν Syr 2. τὲ] LLatExc et ut uid. Syr, om. PAMVRC 3 ἐν om. LLatExc ἐν ταῖς συμφοραῖς] ἐπὶ τὸ χεῖρον C 4 γνεμομένουσ C — 5 λοιμώδει 1, προσέ- θαλεν L emittebat Lat 6 re] δὲ LExc 7 γεγυμνασμένης)] MVR et ut uid. Lat γεγυμνασμένουσ PALC 8 δὲ VRC ἐπιβάντεσ LExc οὔτε VRC οὔτε VRC 9 χατοιχουμένουσ C 10 πεφυρμένω LOC δὲ VR τοὺς om. P 11 δοχεῖ MVRC 12 βραδύτητα ΒΞ ἐπ᾽ αὐτῶν] sui Lat αὐτῶν] αὐτοῖσ MVRO αὐτοὺσ LExe ἐλπίδι --. 18 ἀπογνώσει ΡΑΜΙΥΟΙΡ5Ι ΔΕ χοϑυγ, om. ἢ ὁ πόλεμος] maior pars eorum Lat 18 ἤδη δὲ] ἦν ἀλλ᾽ M ἤδη δ᾽ LExc ἀπόγνωσισ LExc ἐθρασύνετο] finiunt Exc 

Iosephus VI. 
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χαίτοι πολλὰ περὶ τὴν τῆς ὕλης συγχομιδὴν ταλαιτεωρούμενοι τὰ 

χώματα διήγειραν μιᾷ καὶ εἴχοσιν ἡμέραις, χείραντες, ὡς προείρηται, 

τὴν περὶ τὸ ἄστυ χώραν ἐγ ἐνενήχοντα σταδίους ἐν χύχλῳ sacar. 

ἦν δ᾽ ἐλεεινὴ χαὶ τῆς γῆς ἡ 9éa' τὰ γὰρ πάλαι δένδρεσι xal σπαρα- 

δείσοις χεχοσμημένα τότε πτανταχόϑεν ἠρήμωτο xal περικέχοτιτο τὴν 

ὕλην, οὐδείς τε τὴν πάλαι Ἰουδαίαν χαὶ τὰ περιχαλλὴῆ προάστεια 

τῆς πόλεως ἑωρακὼς ἀλλόφυλος, ἔπειτα τὴν τότε BAénov ἐρημίαν 

ot ὠλοφύρατο καὶ κατεστέναξεν τὴν μεταβολὴν sag. ὅσον γένοιτο" 

πάντα γὰρ ἐλυμήνατο τὰ σημεῖα τοῦ κάλλους ὃ πόλεμος, χαὶ οὐχ 

ἄν τις ἐξαπίνης ἐπιστὰς τῶν προεγνωχότων ἐγνώρισε τὸν τόπον, 

ἀλλὰ παρὼν ἐζήτει τὴν πόλιν. 

9. Ῥωμαίοις δὲ καὶ Ἰουδαίοις τὸ τέλος τῶν χωμάτων ἴσην éve- 

ποίει δέους ἀρχήν᾽ οἱ μὲν γάρ, εἰ μὴ καὶ ταῦτα χαύσειαν, ἁλώσε- 

σϑαι τὴν πόλιν πτροσεδόχων, Ῥωμαῖοι δ᾽ οὐχ [ἂν] ἔϑ᾽ αἱρήσειν κα- 

χείνων διαφϑαρέντων. ὕλης τὲ γὰρ ἣν ἀπορία, xol τῶν μὲν πόνων 

ἤδη τὸ σῶμα, τῶν δὲ ἐπαλλήλων πταισμάτων αἱ ψυχαὶ τοῖς στρα- 

τιώταις ἐλείποντο. τάς γε μὴν χατὰ τὴν πόλιν συμφορὰς Ῥω- 

μαίοις τιλέον εἶναι συνέβαινε σπιρὸς ἀϑυμίας ἢ τοῖς ἐν αὐτῇ" παρὰ 

γὰρ τὰ τηλιχαῦτα πάϑη τοῖς μαχομένοις οὐδὲν ἐχρῶντο μαλαχω- 

τέροις, ἀλλ᾽ ἐθραύοντο πάντοτε τὰς ἐλπίδας, τῶν μὲν χωμάτων 

ταῖς ἐπιβουλαῖς, τῶν δ᾽ ὀργάνων στερρότητι τοῦ τείχους, τῆς δὲ 

χατὰ χεῖρα μάχης ταῖς τῶν συμτ:λεχομένων τόλμαις τελεονεχτούμενοι, 

τὸ δὲ μέγιστον, στάσεώς τὲ καὶ λιμοῦ καὶ zt0Àéuov xal τοσούτων 

χαχῶν εἱρίσχοντες ἐπάνω τὸ πταράστημα τῆς ψυχῆς Ιουδαίους ἔχον- 

τας. ὑπελάμβανόν ve τῶν ἀνδρῶν ἀμάχους μὲν τὰς ὁρμάς, ἀνάλωτον 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 25 p. 334. 

2 μιᾷ καὶ εἴχοσιν] εικοσιμίαν Ι, ἡμέραν 1, 8 ἐπι Τὰ ἐν om. L 

fort. recte 4 9] ó A δὲ πᾶσα VRC καὶ om. Lat ἢ πᾶσα ἡ M 

δένδρασι M. 5 περιχέχοπτω ἃ περιεχέχοπτο LC 6 vA € 7 ἔπειτα 

τὴν τότε βλέπων ἐρημίαν ἀλλόφυλοσ tr. L 8 ὠλοφύρετο 1, ὀλοφύρατο 

R!C! 10 ἐπιστὰς] ἐπιτὰσ R! προεγνωχότων] εὖ προεγνωχότων L 

ἐγνώρησε C 11 ἐξήτει ἢΒ 12 i. marg. B C ἴσην om. VR. ἐνεποίει] 

μὲν ἐποίει L 18 ἁλώσεσϑαι, λ ὶ. ras. Α 14 δὲ LVRC οὐχ — αἵ- 

ρήσειν] nec uoluntatem sibi fore Lat &v eicit Herwerden ἔτι VR 

15 τῶν] ὑπὸ τῶν Herwerden 16 τὸ σῶμα] τὰ σώματα M. corpora Lat 

δ᾽ ΑΙ, πταισμάτων om. L — 17 γεῖ τε b 18 πλεῖον 1, 20 πάντοτε 

om. Lat μὲν om.L 21 ἐπιβολαῖσ L δὲ AMLVROC στερρότητι, i 

i. ras. ex « Corr. uid. V 22 χείραν P 23 xal πολέμου om. Ὰ co- 

e 

σοῦτον C 24 tja « «* ja ** *** «0v ἔχοντασ Ρ 25 τε om. Lat et Syr 

μὲν om. L 
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δὲ τὴν ἐπὶ συ ic εὐϑυμίαν εἶναι" τί vào ἂν un vz 2 δεξιῶ δὲ τὴν ἐπὶ συμφοραῖς εὐϑυμίαν εἰναι τί γὰρ ἂν μὴ ὑποστῆναι δεξιᾷ 
, ^ € M € ' 3^ ' , 2 

τύχῃ χρωμένους τοὺς ὑτιὸ χαχῶν τιρὸς ἀλκὴν τρεττομέγους; οἱ μὲν ovv 
ἐρρωμενεστέρας διὰ ταῦτα τῶν χωμάτων ἑποιοῦντο τὰς φυλαχάς. 

c PN * Ν 3 , ^ M 2 , cr ^ * 

9. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωάννην χατὰ τὴν «Αὐτωνίαν ἅμα xat τιρὸς 
. / , - 2 ^5, b 

τὸ μέλλον, εἰ χαταρριφϑείη τὸ τεῖχος, ἡσφαλίζοντο xal zi ἐπει- 
- A] i] , Lr , 7 * , , 

στῆναι τοὺς χριοὺς ἐπέϑεντο τοῖς ἔργοις. ov μὴν ἐχράτησάν ye 
— E] / ) ^ ^ , 3*3 ^v 1 

τῆς ἐπειιχειρήσεως, ἀλλὰ πιροελϑόντες μετὰ λαμπάδων τιρὶν ἐγγίσαι 
τῷ , , - 3 PAN € , - * 

τοῖς χώμασι ψυχρότεροι τῆς ἐλττίδος vzréovoeWav. τιρῶτον μὲν γὰρ 
2 02 ἘΞ , 2 - ΄ , 

οὐδ᾽ ὁμονοεῖν ἡ σχέψις αὐτῶν ἐῴκει χατὰ μέρος ἐχπτηδώντων xa 
διαλειμμάτων χαὶ μεμελλημένως μετὰ δέους καϑόλου τε eizteiv οὐχ 
τὶ ἐδ DOE y - [4 , cr TAL, ^ 

Ἰουδαϊχῶς" τὰ γὰρ ἴδια τοῦ ἔϑνους ὑστέρητο Guo ἡ τόλμα καὶ 
, € od , δὴ M , 2 , 

ὁρμὴ xci δρόμος ὁμοῦ πάντων xal τὸ μηδὲ πταίοντας ἀναστρέφειν. 
» , P - , ^ r4 

ἁτονώτεροι ὃ ἑαυτῶν τιροελϑόντες xai τοὺς Ῥωμαίους εὗρον £goc- 
μενέστερον τοῦ συνήϑους παρατεταγμένους" τοῖς μέν γε σώμασι xal 

- , c , , c - 
ταῖς ᾽τανοτιλίαις οὕτως ἐφράξαντο τὰ χώματα πιάντοϑεν ὡς τῷ ztvgl 

μηδαμόϑεν χαταλιτιεῖν τταράδυσιν, τὴν δὲ ψυχὴν ἐτόνωσαν ἕχαστος 
^ t - - ^ py p ^ , ^ ' - , - 

μὴ μεταχινηϑῆναι τῆς τάξεως 100 ϑανάτου. τῦήρος γὰρ τῷ πάσας 
2 - € , ' 3^ PAM E] πὸ ^" , M , 

αὐτῶν ὑποχόττεσϑαι τὰς CAzíOac, εἰ xaxeiva καταφλεγείη và ἕργα, 
δεινὴ τοὺς στρατιώτας εἶχεν αἰδώς, εἰ zcavra χρατήσειαν ττανουργία 

Y 3 - 5 , 3 1€f. - JU / 2 - λ 

μὲν ἀρετῆς, αἸτόνοια δ᾽ ὅπλων, τλῆϑος Ó ἐμπειρίας, Ἰουδαῖοι δὲ 
ς , cr 3 , , - , , 

Ῥωμαίων. ἅμα δὲ ταφετήρια συνήργει vOv τιροττηδώντων équavov- 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 26 p. 335. Suidas s. ψυχρὸς ἄνϑρωπος. 

Dro P τί — 2 χρωμένους] nam quis eos in rebus secundis susti- 
neat Lat ós&av C! ἀλκὴν] ἀλλήλουσ C 2 ovv] οὖν πρὸσ 1, 

ἐποιοῦντο τὰσ φυλακὰσ τῶν χωμάτων tr. L.— 4 ἅμα om. P χαταριφϑείη 
C! χατερειφϑείη L. Dindorf 7 ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ 1, προελθόντες] ed. pr. 
προσελθόντεσ codd. aggressi Lat processere Heg 8 ψυχρότεροι — - ὑπέστρε- 
ψαν habet Suidas πρῶτον] πρότερον C 9 οὐδὲ LVRC ἐῴχει ἐδόχει 
VCLips exse. R! ἐχεὶ R? ἐχπηδόντων PA! καὶ ἐχ VR [0 διαλιμμάτων P 
διαλημμάτων A διαλειμάτων 171 μεμελλημένως] διαμεμελημένων 11 v' C 
ovx] οὐχ PA οὐχὶ M, om. Syr 11 τὰ ex τὸ corr. P ὕστέρητο] ὑστέρει τὸ 
PA ὑστερεῖτο L ὑστέρει Destinon — cuc damnat Destinon ἡ om. Richter 
τόλμη L καὶ ἡ ὁρμὴ PL 12 δρόμος] δρόσοσ L μηδὲ πταίοντας] sine 
offensione Lat et similiter Syr παίοντασ L 13 ἀνώτεροι L δ᾽ ἑαυτῶν] 
δὲ A δὲ αὐτῶν P δ᾽ αὐτῶν 1, δὲ ἑαυτῶν ΜΥΕΟ 1 χώματα] σώματα PL 
πάντοϑεν] πανταχόϑεν P χαὶ πάντοϑεν Βα, Ἔ τῷ] τὸ Α 16 χαταλειπεῖν ex 
corr. P παρείσδυσιν L fort. recte ἐτόνωσεν ΜΙ, 17 τῆσ παρατάξεωσ 
ML πρὸ 18 ὑποχόπτεσϑαι! κόπτεσϑαι 1, εἰ xal καχεῖνα (xal ex- 
punctum uid) L χαταφλέγειν L 19 χρατήσειν L 20 ἀπονοία PLV 
δὲ VRC δὲ VRC 21 ἅμα δὲ] ἅμα δὲ καὶ L ἅμα δὲ ἔτι x«l MVR ἅμα δέ 
τι χαὶ C fort. recte simul autem Lat τὰ ἀφετήρια MLVRC συνείργει L 
ἐνήργει Ὁ προπηδόντων PA 
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T , A 2 ERN 2 ᾿ς 5 c ; 
μένα, xal πεσών τις TQ μεϑ' αὑτὸν ἑμπόδιον vv, ὁ τὲ χίνδυνος 

τοῦ πρόσω χωρεῖν ἑττοίει μαλακωτέρους. τῶν Ó ἐνδοτέρω βέλους 

ὑποδραμόντων oi μὲν πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν τὴν εὐταξίαν xal τὸ 
γεύχνωμα τῶν ττολεμίων χατατιλαγέντες, οἱ δὲ νυττόμενοι τοῖς ξυ- 

στοῖς ἐπαλινδρόμουν" xol τέλος ἀλλήλους καχίζοντες εἰς δειλέαν 

ὠνεχώρουν ἄτεραχτοι. νουμηνίᾳ Πανέμου μηνὸς 7) ἐπιχείρησις ἦν. 
ἀναχωρησάντων δὲ τῶν Ἰουδαίων προσῆγον oi Ῥωμαῖοι τὰς ἕλε- 
πόλεις, βαλλόμενοι πέτραις τὲ ἀττὸ τῆς -dvrovíag xal πυρὶ xai 
σιδήρῳ χαὶ παντὶ τῷ χορηγουμένῳ Ἰουδαίοις ὑπὸ τῆς ἀνάγχης βέλει" 
χαίπτερ γὰρ πολὺ τῷ τείχει στετοιϑότες xol τῶν ὀργάνων κατα- 
φρονοῖντες ὅμως ἐχώλυον τοὺς Ῥωμαίους προσάγειν. οἱ δὲ τὴν 
σπουδὴν τῶν Ἰουδαίων τοῦ μὴ πληγῆναι τὴν ᾿ΑἸἰντωνγίαν ὑπολαμ- 
βάνοντες γίνεσϑαι δι᾿ ἀσϑένειαν τοῦ τείχους xal σαϑροὺς ξλτεί- 

σαντες εἶναι τοὺς ϑεμελίους ἀντεφιλονείχουν. οὐ μὴν ὑπήχουξ τὸ 

τυτιτόμεγον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν συνεχῶς βαλλόμενοι χαὶ τυρὸς μηδένα τῶν 

χαϑύπερϑεν χινδύνων ἐνδιδόντες ἐνεργοὺς πταρεῖχον τὰς ἑλεπόλεις" 
ὡς δ᾽ ἦσαν ἐλάττους xal περιεϑραύοντο ταῖς πέτραις, ἕτεροι τοὺς 
ϑυρεοὺς ὀὁροφώσαντες ὑττὲρ τῶν σωμάτων χερσὶ xol μοχλοῖς ὑτιώ- 
ρυττον τοὺς ϑεμελίους, xai τέσσαράς γε λίϑους τεροσχαρτερήσαντες 
ἐξέσεισαν. ἀνέπαυσε δὲ νὺξ ἑχατέρους, χὰν ταύτῃ τὸ τεῖχος ὑττὸ 
τῶν χριῶν σεσαλευμένον, xal χαϑ᾽ ὃ τοῖς τιροτέροις ἐπιβουλεύων 
χώμασιν ὃ Ἰωάννης ὑπώρυξεν ἐνδούσης τῆς διώρυχος, ἐξατείνης 

χατερξίστεται. 

4. Τούτου συμβάντος παραδόξως ἑἕχατέροις διετέϑη τὰ φρονή- 

PAMLVRC LatSyrHegesippus V 26 p. 335. Zonaras I p. 536. 

1 μεϑ᾽ ξαυτὸν MVRC 0 tt — μαλακωτέρους] et periculum antecedendi 

imolliores eos efficiebat Lat ut uid. 2 τοῦ] vov μὴ MVRC πρόσω] 

προτέρω O πρόσω χωρεῖν] προσχωρεῖν L χωρεῖν -- ἐνδοτέρω om. C 
δὲ VR 8 χεῖρας -- 4 πύχνωμα om. O £À wes * ταξίαν P 
5 ἀλλήλουσ, ovo ex ov corr. uid. A κακίζοντες καταικίζοντεσ L 

6 Πανέμου] Tamus Syr numenia Panemi dies est 20. Iulii (XIII k. Aug.) 

i marg. y C " τῶν om. L 8 πέτραι V! 9 xai παντὶ καταπαντὶ L 

Ἰουδαίοις om. M 10 τῶ ogyavo R! ὀργάνων καταφρονοῦντες] insidias 
contemnentes uertit Syr 11 οἱ δὲ] οἱ δὲ τῶν δωμαίων πρὸσ PA 16 χα- 
ϑύπερϑε ALVR! 1740: XV 18 δροφώσαντεσ (po ex corr. L) AL 

ὑπόρυττον P 19 τέσσαρεσ P πη Ὁ Α 20 ἀνέπαυσε] ἔπαυσε Zon 
καὶ ἐν VRC 21 xai om. Lat 0-,eras. uid. o L 22 τῆς] δὲ τῆσ P 

διόρυχοσ Ῥ διώρυγοσ 1, 23 χατερείπεται LZon χαταρίπτεται P. χαταρρίπ- 

τεται M. χκατερίπεται ἃ κατέρριπται VRC 24 διετέϑη] διηγέρϑη MVRC 
τὰ φρονήματα] τὸ φρόνημα L 
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2 , ' , e ^ 2055. AES 31/0 7 
uavo* Tovóatovg μὲν yag, otc ἀϑυμεῖν eixóg ἣν, τῷ μὴ sap. ἐλτείδα 
γενέσθαι τὸ τιτῶμα xci τιροησφαλίσϑαι πρὸς αὐτὸ ϑαρρεῖν ὡς 
μενούσης συνέβαινε τῆς ᾿Αἰντωνίας" Ρωμαίων δέ γε τὴν σιαρ᾽ ἐλτιίδα 
χαρὰν ἐτὶ τῷ καταρριφϑέντι ταχέως ἔσβεσεν ὄψις ἑτέρου τείχους, 
üzeQ ἔνδοϑεν οἱ τιερὶ τὸν Ἰωάννην ἀντῳχοδομήχεσαν. εὐμαρεστέρα 
γε μὴν τῆς τιρότερον ἡ τιροσβολὴ κατεφαίνετο" τό ve γὰρ ἀναβῆγαι 
διὰ τῶν καταρριφϑέντων ὅᾷον ἐδόχει, xal τὸ τεῖχος ἀσϑενέστερόν 
τε σιολλῷ τῆς ᾿Αἰντωνίας xai ταχέως τῷ πρόσκαιρον εἶναι λύειν 
ὑπελάμβανον. οὐ μὴν ἐτόλμα τις ἀναβῆναι" πιροῦτιτος γὰρ τοῖς 
ἀρξαμένοις ἣν ἀτιώλεια. 

5. Νομίζων δὲ ὃ Τίτος ἐγείρεσϑαι μάλιστα τὰς τῶν πολε- 
μούντων τιροϑυμίας ἐλτείδι xal λόγῳ, τάς τὲ προτροπὰς καὶ τὰς 

ὑποσχέσεις στολλάχις μὲν λήϑην ἐνεργάζεσϑαι τῶν χινδύνων, ἔστι 
δ᾽ ὅτε xal ϑανάτου χαταφρόνησιν, συναγαγὼν ἐτεὶ ταὐτὸ τοὺς ἀλ- 
χίμους ἐπειρᾶτο τῶν ἀνδρῶν, ,,ἡ συστρατιῶται, λέγων, τὸ μὲν 

γεαραχελεύειν ἐπὶ τὰ μὴ φέροντα χίνδυνον αὐτόϑεν τοῖς σπταραχε- 
λευομένοις ἀχλεές, ἀμέλει δὲ xol τῷ τταραχελεύοντι φέρει κατάγνωσιν 

ἀνανδρίας. δεῖ δέ, οἶμαι, τιροτροπῆς εἰς μόνα τὰ σφαλερὰ τῶν 

σιραγμάτων, ὡς ἐχεῖνά ye xad αὑτοὺς τιράττειν ἄξιον. ὥστ᾽ ἔγωγε 
τὸ uiv ὑτεάρχειν χαλεϊτὴν τὴν il τὸ τεῖχος ἄνοδον αὐτὸς ὑμῖν τερο- 

PAMLVROCLatSyrHegesippus V 26 p. 336. Zonaras I p. 536. 
1 Ἰουδαίους — 3 ᾿Αντωνίας] nam iudaei quidem, quibus idem memoria 

(memori cod. Berol.) esse oportebat, quia ruina praeter spem non acciderat et 

aduersus eam praecautum fuerat, tamquam mansura esset antonia confidebant 
Lat utnuncest οὖς ἀϑυμεῖν] ἀϑυμεῖν μὲν L| v9] v0 PMC. μὴ om. MVRC 
2 xol] xal uj PAMVRC ϑαρεῖν Ὁ ὃ δέ γε] δὲ 1 4 τῶ 5. χκατερει- 
φϑέντι mauult L. Dindorf — 5 ἀντωχοδό ** σαν P ἀντωχοδόμησαν L ἀνοιχο- 
δομεῖν Zon εὐμαρέστερα Ὁ ὃ ys μὴν] μέν ye VRO uerum tamen Lat 

τῆς πρότερον] prior Lat tüc] v « «.P τό ve] Bekker τότε uulgo tunc 
Lat γὰρ] γὰρ ἂν L ἀναβῆναι — 9 ὑπελάμβανον] et ascensum per 
ruimas promptiorem et antoniam satis esse infirmiorem. murus quoque quia 

recens erat cito destrui posse arbitrabatur ut uid. Lat 1 χατερειφϑέντων 
mauult L. Dindorf ὁᾷον] δάδιον L 8 τῷ] τὸ PA! λύειν] λύσιν L 
λύσειν Bekker; expectatur adiectiuum aut participium aliquod 11:9 0 

13 πολλάκι VR!C ἐνεργάζεσϑαι] ἐργάζεσϑαι RO 14 δὲ LVR κατα. 
φρονήσειν € τὸ αὐτὸ PL 10 παρακαλεῖν 1, horíari Lat τα μὴ φέ- 
θονταὶ ταμφέροντα R* τὰ συμφέροντα ἈξΖ παραχαλουμένοισ L qui rogantur 

7, 

Lat 17 ἀκλεές] ἀχλεῖϊ V ἀχλεεῖ ἢ ἀχλεῆ O τῷ] τὸ P παρακαλοῦντι Ll 
qui — rogat Lat 18 ἀνανδρείασ PAV!R óL 19 oc] εἰσ V Éav- 
τοὺσ L αὐτοὺσ RC ἄξιον ov Destinon ὥστε LVRO 20 vo] καὶ τὸ L 
αὐτὸς] αὐτοῖς Bekker 
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τίϑημι" τὸ δ᾽ ὅτι μάλιστα τιροσήκει μάχεσϑαι τοῖς δυσκόλοις τοὺς 
ἀρετῆς ἐφιεμένους χαὶ ὅτι χαλὸν ἐν εὐχλείᾳ τελευτὴ χαὶ ὡς οὐχ 
ἄκαρπον ἔσται τοῖς καταρξαμένοις τὸ γενναῖον, διέξειμι. πρῶτον 
μὲν οὖν ὑμῶν γενέσϑω ττροτροχτὴ τό τινας ἴσως ἀποτρέπον, ἣ "Iov- 
δαίων μαχροϑυμία xal τὸ καρτεριχὸν ἐν oic χαχοτταϑοῦσιν᾽ αἰσχρὸν 

γὰρ Ῥωμαίους τε ὄντας xal στρατιώτας ἐμούς, xal διδαχτὸν μὲν ἐν 
εἰρήνῃ τὸ πολεμεῖν, ἔϑιμον δὲ ἐν ττολέμῳ τὸ χρατεῖν ἔχοντας, ἥττᾶ- 
σϑαι χατὰ χεῖρα Ἰουδαίων ἢ κατὰ ψυχήν, καὶ ταῦτα πρὸς τῷ τέλει 
τῆς νίχης χαὶ συνεργουμένους ὑπτὸ τοῦ ϑεοῦ. τὰ γὰρ ἡμέτερα σιταί- 
σματα τῆς Ἰουδαίων ἐστὶν ἀπονοίας, τὰ δ᾽ ἐχείνων πιάϑη ταῖς τὲ 
ὑμετέραις ἀρεταῖς χαὶ ταῖς τοῦ ϑεοῦ συνεργίαις αὔξεται" στάσις 

γὰρ xci λιμὸς xol ττολιορχία χαὶ δίχα μηχανημάτων τείσστοντα τείχη 
ἌΣ ΟΝ 2 9. ὯΝ - b 27 € D , ΄ NEG , ^ 

ví αν ἀλλ᾽ ἡ ϑεοῦ uiv εἴη μῆνις ἐχείνοις, βοήϑεια δὲ ἡμετέρα; τὸ 

τοίνυν μὴ μόνον ἐλαττοῦσϑαι χειρόνων, ἀλλὰ χαὶ τὴν ϑείαν συμ- 
μαχίαν τιροδιδόναι πρὸς ἡμῶν οὐχ ἂν εἴη. πῶς δ᾽ οὐκ αἰσχρὸν 

, , T E] M , , M , - 

Ιουδαίους μέν, οἷς ov ττολλὴν αἰσχύνην φέρει τὸ λείπτεσϑαι μαϑοῦσι 
δουλεύειν, ὑττὲρ τοῦ μηχέτι τοῦτο πάσχειν ϑανάτου χαταφρονγεξῖν 
χαὶ πολλάκις εἰς μέσους ἡμᾶς ἐχτρέχειν, οὐκ ἐλπίδι τοῦ κρατήσειν 

ἀλλὰ διὰ ψιλὴν ἐπίδειξιν ἀνδρείας" ὑμᾶς δὲ τοὺς γῆς ολίγου δεῖν 
ἁπάσης χαὶ ϑαλάσσης χρατοῦντας, οἷς χαὶ τὸ μὴ νιχᾶν ὄνειδος, 

μηδ᾽ ἅπαξ εἰς τοὺς τεολεμίους τταραβάλλεσϑαι, περιμένειν δὲ τὸν 
λιμὸν κατ᾽ αὐτῶν καὶ τὴν τύχην ἀργοὺς καϑεζομένους μετὰ τοιούτων 
ούλων, xai ταῦτα δι ολίγου τοῦ πταραβόλου τὸ ztQY χατορϑῶσαι 
δυναμένους; ἀναβάντες γοῦν ἐπὶ τὴν ᾿Αντωνίαν ἔχομεν τὴν πόλιν" 
χαὶ γὰρ ἂν γίνηταί τις ἔτι πρὸς τοὺς ἔνδον, ὅττερ οὐχ οἶμαι, μάχη, 

PAMLVROCLatSyrHegesippus V 27 p. 336 sq. 

1 δὲ VR δυσχόλοισ, οἱσ 1. ras. minore A 2 ἐν] ἐπ᾿ Destinon 

οὐχ ἄκαρπον] χάχαρπον M 4 μὲν oov] om. L quidem Lat ὑμῶν] ὑμᾶσ 
VR ὑμῖν primus ut uid. Hudson ἀποτρέπων P 4] οἱ R 6 γὰρ] μὲν 
οὖν M 1,0 10 τὸ] τῶ Α 8 τῷ om. LVRO 9 γὰρ] μὲν γὰρ L 
fort. recte 10 ἐουδαίων, vi. ras. A δὲ AMVRC ἐχείνων ***** Gig P 

τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς Destinon τε om, P probante Destinone 11 συνερ- 
γείαισ V!R 12 x«i (ante δίχα) om. L 13 ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὴ PA ἀλλ᾽ ἢ (ἡ R) 
RC μὲν εἴη μῆνις! μένει ἡ μῆνισ V!R. uiv ἡ μῆνισ ex corr. m. 3 Y μηνισ 
μένει € δ LC 15 ovx ἂν ex χὰν corr. A δὲ LVR 16 ἐουδαίοισ 
PAMVRC Ἰουδαίοις μὲν εἰς πολλὴν αἰσχύνην φέρειν Destinon ov] om. 
PA, ante φέρει tr. MVRC 17 ὑπέρ τε τοῦ Destinon 18 ἐλπίδι] ἐπελπίδι 
A ἐπ᾽ ἐλπίδι M 19 διὰ ψιλὴν] δαψιλὴν L ἀνδρίασ V? ἡμᾶσ M 
γῆν O 20 πάσησ 1, ϑαλαττησ L 21 μηδὲ VRC παραβαλέσϑαι P 
τὸ περιμένειν L 22 xav? αὐτῶν] καυτῶν R 24 ἔχομεν) habebimus Lat 
25 οἴομαι LVR.—— μάχη] διαμάχη L 
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τό γε χατὰ χορυφὴν εἶναι xci ταῖς ἀναπνοαῖς ἐπιχαϑῆσϑαι τῶν 

πολεμίων ταχέως τὴν ὁλοσχερῆ νίχην ἐγγυᾶται. χαὶ ἔγωγε τὸ μὲν 
ὑμνεῖν ἄρτι τὴν ἐν τιολέμῳ τελευτὴν xal τὴν ἐτεὶ τοῖς ἀρειμανίοις 
πεσοῦσιν ἀϑανασίαν τιαραλιτεὼν ἐτιαρασαίμην ἂν τοῖς ἄλλως ἔχουσι 
τὸν xav. εἰρήνην ix νόσου ϑάνατον, οἷς μετὰ τοῦ σώματος xal ἡ 

Uvy? τάφῳ χαταχρίνεται. τίς γὰρ οὐκ οἷδε τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
er ' M 3) e ^ VEZ € - 7 , 

ὅτι τὰς μὲν ἐν τταρατάξει. wvyag σιδήρῳ τῶν σαρχῶν ἀπολυϑείσας 
' , - - , ν 

τὸ χαϑαρώτατον στοιχεῖον αἰϑὴρ ξεγοδοχῶν ἄστροις ἐγκαϑιδρύει, 
δαίμονες δ᾽ ἀγαϑοὶ χαὶ ἥρωες εὐμεγεῖς ἰδίοις ὃ ἐγγόνοις ἐμφανίζονται, 
τὰς δὲ ἐν νοσοῦσι τοῖς σώμασι FLUG de x&v τὰ μάλιστα χηλίδων 

ἢ μιασμάτων ὦσι χαϑαραί, νὺξ ὑπόγειος ἀφανίζει χαὶ λήϑη βαϑεῖα 

δέχεται, λαμβανούσας ἅμα τοῦ τε βίου χαὶ τῶν σωμάτων ἔτι δὲ 
- ΄ , , 2 2 , 

τῆς μνήμης τιεριγραφήν; εἰ δὲ χέχλωσται μὲν ἀνϑρώττοις ἀναγχαία 
, , 2 , , c , 

τελευτή, χουφότερον δὲ eig αὐτὴν νόσου σπιάσης σίδηρος ὑττηρέτης, 
- 2 2 ' E , c - 2 C 

7g ovx ἀγεννὲς μὴ διδόναι ταῖς χρείαις ὃ τῷ χρεὼν αττοδώσομεν; 
- € 2j , - - , Y 

xci ταῦτα μὲν ὡς ov δυναμένων σωϑῆναι τῶν ἐπειιχειρησόντων διεξ- 
-" ' ΄ ἊΝ 2 - 3 - 

ἤλϑθον" ἔνεστι δὲ σώζεσϑαι τοῖς ἀνδριζομένοις xax τῶν σφαλερω- 
τάτων. τιρῶτον μὲν γὰρ τὸ χαταρριρϑὲν εὐεπιίβατον, ἔτεειτα τιᾶν 

^ 3) i1 2) , € AA , Q , 3 * ^ 

τὸ οἰχοδομηϑὲν ευδιάλυτον, ὑμεῖς τὲ τελείους ϑαρσήσαντες ἕττὶ τὴν 
ἊΜ 2 ; , - 

σιρᾶξιν ἀλλήλοις 7τροτροπτὴ xal βοήϑεια γίνεσϑε, καὶ τοῖς τεολεμίοις 
Ἁ , , , , ^ , 

τὸ ὑμέτερον ztaQáoTQua ταχέως χλάσει và φρονήματα. xal τάχα 
2^ (S E 2 , , , , ε 

ἂν ὑμῖν ἀναίμαχτον τὸ χατόρϑωμα γένοιτο μόνον χαταρξαμένοις 
3 , ^ , , , 

ἀναβαίνοντας μὲν γὰρ χωλύειν τιξιράσονται χατὰ τὸ eixog, λαϑόντας 
P * , c c 2 » c "Ἢ » D 3j ΤῊ , 

δὲ xal βιασαμένους αὐιαξ ovx av ὑτιοσταῖεν ἔτι, xav ολίγοι φϑα- 
N 1 , , Bl M , .- 

σητε. τὸν δὲ χαταρξάμενον αἰσχυνοίμην ἂν δἰ μὴ ττοιήσαιμι ζη- 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 27 p. 336. 
1 γεῖτε 1, ἀναπνοαῖσ, ἀνὰ ex ἄνω corr. uil. A. ὃ ev τῶι πολέμω L 

ἀριμανίοισ α 4 πεσοῦσι Βὶ παραλειπὼν ἐπαρασαίμην À παραλείπω ἐπα- 

ρασαίμην LVR! παραλείπω ἐπαρασαίμην δ᾽ R?C 8 χαϑαρότατον P 
«i9 5o A 9 δὲ LVR ἐχγόνοισ VRC 10 δ᾽ 1, ἐν om. C γου- 
σοῦσι Ο' τοῖεεεεεσι συντακείσασ Ρ 11 μιασμά! ὦσι C ὕὑπόγειος] ὑπό- 
πιοσ L 12 λαμβανούσας] MCLat λαμβάνουσά τε PAVR λαμβάνουσα δ᾽ L 
13 εἰ δὲ] ἤδη L 14 χουφότεροσ L ó' LC 15 ἀγενὲσ O χρείαις] 
ἀξίαισ L usui Lat ὃ v9] ὃ τὸ P ὦ τὸ LVR. χρεὸν VR. 16 ἐπιχειρη- 
σάντων AL 11 xaléx VRC 18 πρῶτον -- 21 φρονήματα α. 22 post χαταρ- 
δαμένοις ponit Destinon 19 ἀντοικοδομηϑὲν Destinon ϑαρρήσαντεσ L 
20 γίνεσϑαι AC! — 21 ταχέως] AMLVRCLatSyr, om. P — zicogL τάχ᾽ A 
22 ἂν om. L.— ὑμῖν] ἡμῖν AMLVRLat χατώρϑωμα PA! χαταρξομένοισ V 
23 μὲν] LOLat, om. PAMVR — 2«90vtac] παρελϑόντας Holwerda 24 χαὶ 

om. Α uel etiam Lat, unde ἢ uel ἢ x«i Destinon 25 ἂν om. PA 
ποιησαίμην L 
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λωτὸν ἐν ταῖς ἐπιιχαρτιίαις, xal ὃ μὲν ζῶν ἄρξει τῶν viv ὁμοίων, 
μαχαριστὰ δ᾽ ἀχολουϑήσει χαὶ τοῖς τεεσοῦσι τὰ ἀριστεῖα." 

6. Τοιαῦτα τοῦ Τίτου διεξιόντος τὸ μὲν ἄλλο τελῆϑος ἔδεισε 
τοῦ χιγδύνου τὸ μέγεϑος, τῶν δ᾽ ἐν ταῖς σπιείραις στρατευομένων 
Σαβῖνος τοὔνομα, γένος &zxó Συρίας, ἀνὴρ xai xarà χεῖρα xai xara 
ψυχὴν ἄριστος ἐφάνη. χαίτοι τιροϊδὼν àv τις αὐτὸν ἀττό γε τῆς 
σωματιχῆς ἕξεως οὐδ᾽ εἰχαῖον εἶναι στρατιώτην ἔδοξε" μέλας μὲν 

γὰρ ἣν τὴν χροίαν, ἰσχνός, τὴν σάρχα τιετειλημένος, ἀλλ᾽ ἐνῴχει τις 
ἡρωιχὴ ψυχὴ λειιτῷ σώματι καὶ :ττολὺ τῆς ἰδίας ἀλχῆς στενοτέρῳ. 
χερῶτος γοῦν ἀναστάς ,.ἐπιδίδωμέ σοι, Καῖσαρ, ἔφη, προϑύμως 

ἐμαυτόν. σπιρῶτος ἀναβαίνω τὸ τεῖχος. xci εὔχομαι μέν μου τῇ v6 
ἰσχύι καὶ τῇ γνώμῃ τὴν σὴν ἀχολουϑῆσαι τύχην, εἰ δὲ νεμεσηϑείην 
τῆς ἐπιβολῆς, ἴσϑι μή μὲ πιταίσαντα παρ᾽ éAzíÓac, ἀλλ᾽ ὑπὲρ σοῦ 
χρίσει τὸν ϑάνατον ἡρημένον.““ ταῦτα εἰτεὼν xal τῇ μὲν ἀριστερᾷ 
χειρὶ τὸν ϑυρεὸν ini τῆς κεφαλῆς ἀνατείνας, τῇ δεξιᾷ δὲ τὸ ξίφος 
στιασάμενος ἐχώρει τιρὸς τὸ τεῖχος τιερὶ ὥραν μάλιστα τῆς ἡμέρας 
ἕχτην. εἴχοντο δ᾽ αὐτῷ xal τῶν ἄλλων ἕνδεχα μόνοι ζηλωταὶ τῆς 
ἀνδρείας γενόμενοι" τιροῆγε δὲ τιολὺ τιάντων ὃ ἀνὴρ ὁρμῇ τινι δαι- 
μονίῳ χρώμενος. οἱ φρουροὶ δὲ α:τὸ τοῦ τείχους κατηχόντιζόν τὲ 
αὐτοὺς χαὶ βέλεσι τεάντοϑεν ἀτιείροις ἔβαλλον καὶ ττέτρας ἐξαισίους 

χατεχύλιον, αὲ éx τῶν μὲν ἕνδεχα ππιαρέσυραν ἐνίους, ó δὲ Σαβῖνος 
ἀπαντῶν τοῖς ἀφιεμένοις x«i καταχωννύμεγος vo τῶν βελῶν οὐ 
πρότερον ἐττέσχε τὴν ὁρμὴν ἢ γενέσϑαι τὲ &v' ἄχρῳ xci τρέψασϑαι 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 28 p. 340. Zonaras I p. 536. Suidas s. 

πεπιλημένη. 
ι ἐν spurium uid. 2. μαχαριστὰ] μακάρια ᾺΟ 08 ΥᾺ ἀἀρίστια VR 

3i marg. ε΄ Ο διεξελϑθόντοσ L ἔδησε C 4 δὲ VR σπείραις] σπείραισ 

τισ LLat et ut uid. Ζοῆη!  χαὲ post ἀνῆο om. PA 6θ τισ ex zi corr. A 
ἀπό — Ἴ ἔδοξε] quantum ex habitu corporis ne specie quidem militem esse 
credidisset Lat yt] τε L, om. VR 7 οὐδ᾽ εἰκαῖον) οὐδὲ εἰχαῖον L οὐ 
δίχαιον PAMVRC despicabilem Heg; εἰκαῖον etiam Syr legisse uid. μέλας, τὸ 
σῶμα ἰσχνὸς incip. Suidas μὲν] γὲν L 8 χροίαν, οἱ ex & corr. uid. P 
χροιὰν M. χρόαν LVRC et ex corr. A ἐνῴχει ἐν ὄχει 5. 9 σώματι finit 
Suidas στενοτέρῳ] γενναιοτέρω PAML γενναιοτέρα VR angustiore Lat 
10 πρῶτοσ, c ex v corr. A 11 τὸ τεῖχος] τοῦ τείχουσ 11 12 ἰσχύει C 
τύχην] ex ψυχὴν corr. Ο ψυχήν VR γνεμεσσηϑείην L « 13 ἐπιβολῆς] ἐπι- 
βουλῆσ AR yg τοῦ ἐγχειρήματοσ i. marg. 1. ἰσϑὴ Ρ μή us] με μὴ LC 
πταίοντα ΜᾺ 14 ταῦτ᾽ 1, 15 προανατείνασ LVRC ἐπανατεινάμενος Zon 
16 μάλιστα περὶ ὥραν tr. PAMVRC 11 δὲ VR 18 ἀνδρείας] ἀνδρίασ 
V?CZon πολὺ i. marg. suppl. 1 πάντων] πάντασ AMLVRC. [19 δ᾽ C 
20 ἐξεσίουσ A 21 éx om. Zon et Bekker παρεσύρησαν (j ex « corr.) A 
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τοὺς τιολεμίους᾽" χατατιλαγέντες γὰρ αὐτοῦ τήν ve δύναμιν οἱ Iov- 
δαῖοι xcl τὸ παράστημα τῆς ψυχῆς, ἅμα δὲ xal “λείους ἀναβεβη- 
χέναι δόξαντες ἐτράπησαν. ἔνϑα δὴ καταμέμιψαιτ᾽ ἄν τις ὡς φϑο- 
γερὰν ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς τὴν τύχην χαὶ κωλύουσαν ἀεὶ τὰ τταράδοξα 

τῶν χατορϑωμάτων. ὃ γοῦν ἀνὲρ οὗτος ὅτ᾽ ἐχράτησε τῆς ἐτειιβολῆς, 
ἐσφάλη xal τιταίσας zQóg τινι ττέτρᾳ τερηνὴς ἔτη αὐτὴν μετὰ με- 
γίστου ψόφου xaréztotv: ἐτιιστραφέντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι xci χατι- 
δόντες μόνον τὲ αὐτὸν xal τυξτττωχότα, τιάντοϑεν ἔβαλλον. ὃ δ᾽ 
ἐς γόνυ διαναστὰς xal τιροχαλυιϊνάμενος τὸν ϑυρεὸν τὸ μὲν τιρῶτον 
ἠμύνετο xal πολλοὺς τῶν τιλησιασάντων ἔτρωσεν" αὐὖϑις δ᾽ ὑπὸ 
γυλήϑους τραυμάτων τταρῆχε τὴν δεξιὰν xal τέλος τιρὶν ἀτιοδοῦγαι 
τὴν ψυχὴν χατεχώσϑη τοῖς βέλεσιν, ἀνὴρ ἄξιος μὲν ἀμείνονι χρῆ- 
σϑαι δι᾿ ἀνδρείαν xal τύχῃ, τεεσὼν δὲ τῆς ἐτειβολῆς ἀναλόγως. τῶν 
δὲ ἄλλων τρεῖς μὲν τοὺς ἴδη τιρὸς τοῖς ἄχροις ὄντας συντρίψαντες 

ἀτυέχτειναν τοῖς λίϑοις, οἱ δὲ οχτὼ τραυματίαι χατασυρέντες av&xo- 

μίσϑησαν εἰς τὸ στρατότιεδον. ταῦτα μὲν οὖν τρίτῃ μηνὸς Πανέμου 
ἐτιράχϑη. 

7. Mer& δ᾽ ἡμέρας δύο τῶν τεροχοιτούντων τινὲς ἐτεὶ τοῖς χώ- 

μασι φυλάκων εἴχοσι συνελϑόντες προσποιοῦνται μὲν τὸν τοῦ τιέμ- 
σύτου τάγματος σημαιαφόρον χαὶ δύο τινὰς τῶν ἐν ταῖς ἴλαις ἱτετεέων 
καὶ σαλτειχτὴν ἕνα, χατὰ δὲ ὥραν τῆς νυχτὸς ἐνάτην τιροσβαίνουσι 
μὲν ἡσυχῆ διὰ τῶν ἐρειττίων énl τὴν ᾿ΑἸἰντωνίαν, ἀτεοσφάξαντες δὲ 
τοὺς τιρώτους τῶν φρουρῶν χοιμωμέγους χρατοῦσι τοῦ τείχους xal 

PAMLVRC LatSyr Hegesippus IV 28 p. 340. Zonaras I p. 536. 

1 rovc, ov i. ras. m. 2 αὶ οἱ Ἰουδαῖοι om. Lat 8. χαταμέμψαιτ᾽, μεμψ 
i. ras. Δ 4 χολούουσαν Destinon 5 ὅτε ἐχράτησε PVRO ὅτε χράτησε A 
0t — 6 ἐσφάλη] neque ab incepto errauit Lat ἐπιβουλῆσ PAVR.— 6 πρόσ 
τινα πέτραν VROC ἔν τινι πέτρα Μ πρηνὴς ἐπ᾽ αὐτὴν om. À πρινὴσ P 
ἐπ᾿ αὐτὴν] ἐν αὐτῇ Zon ἐπ᾽ αὐτῆς ed. pr. 1 δ᾽ L 8 μόνον τε αὐτῶν L 
αὐτὸν μόνον τε M μόνον αὐτὸν CSyr χαὶ om. Syr πανταχόϑεν M 
δὲ AMVR 9 £o AMLVRC τὸ yovv 1, 10 ἠμύνατο MVRC ἔξτρωσειῇ 
interfecit Syr — ó£ VR. ἀπὸ VRC 11 παρῆκε] παρείϑη Zon 12 z0n- 

σασϑαι 1, 18 ἀνδρείαν) PAMLLips cv R! ἀνδρίαν R?C ἀνδρείαν Vo e) 
τύχῃ! καὶ τύχην PL τύχη VRO τῇ τύχῃ Destinon ἐπιβουλῆσ A 14 9" 
LRC ἤδη om. C 15 δ LC  &vsxo: μίσϑησαν V 10]. marg. ς΄ C 
οὖν] τῇ A Πανέμου] ἀπανέμου E Tamus Syr — Panemi 3. dies est 22. Iulii 
(XI k. Aug.) anni Iuliani (70 p. Chr. [8 δὲ LVROC προσχοιτούντων L 
19 προσποιοῦνται] PASyr προσχαλοῦνται MLVRCLatHeg πέμπτου] € L 

20 σημαιοφόρον R et ex corr. A εἰλαισ L et ut uid. V! εἰλαῖσ R. 21 σαλ- 
πιγκτὴν PAMVRC ἕνα] ἕν R! δ᾽ Ο. ἐνάτην] quintam Heg προσβαί- 
νουσι μὲν] προσβαίνουσιν M. procedunt Lat 22 ἐριπίων ἽΝ 23 τοῦ τεί- 
χους] τῶν τειχῶν PAM 

02 

67 

68 



09 

70 

76 

T1 

522 DE BELLO IUD. VI 68—37 ([ 5) 

τῷ camur; σημαίνειν ἐχέλευσαν. σπιρὸς ὃ τῶν μὲν ἄλλων φυλάκων 
ἐξανάστασις αἰφνίδιος ἣν καὶ φυγὴ πρίν τινα τὸ τελῆϑος ἐπιδεῖν 
τῶν ἐντιβεβηχότων᾽" 0 ve γὰρ φόβος καὶ ἡ σάλπιγξ φαντασίαν αὐτοῖς 
τοῦ “λῆϑος ἀναβεβηκέναι πτολεμίων πταρεῖχε. Καῖσαρ δὲ τοῦ ση- 

μείου καταχούσας ἐξοτυλίζει τήν τε δύναμιν διὰ τάχους χαὶ μετὰ 

τῶν ἢγε μόνων τιρῶτος ἀγαβαίνει τοὺς ἐσγιλέχτους ἔχων. χαταττε- 
ΠΡ δὲ Ἰουδαίων εἰς τὸ ἱερὸν καὶ αὐτοὶ διὰ τῆς διώρυγος 
εἰσέσειτετον, ἣν ὃ Ἰωάννης ἐπὶ τὰ χώματα τῶν Ῥωμαίων orav. 
xci διαστάντες ἀπ᾿ ἀμφοτέρων οἱ στασιασταὶ τῶν ταγμάτων, τοῦ 
τε Ἰωάννου χαὶ τοῦ Σίμωνος, εἶργον αὐτοὺς οὐδεμίαν οὔτε ἰσχύος 
οὔτε προϑυμίας ἐλλείτιοντες ὑπερβολήν" πτέρας γὰρ ἁλώσεως ὕπε- 

λάμβανον τὸ Ῥωμαίους τιαρελϑεῖν εἰς τὸ ἅγιον, ὃ δὴ xaxeiyot τοῦ 
χρατεῖν ἀρχήν. συρρήγνυται δὲ σιερὶ τὰς εἰσόδους μάχη χαρτερᾶ, 
τῶν μὲν καταλαβέσϑαι καὶ τὸ ἱερὸν εἰσβιαζομένων, τῶν δὲ Ἰουδαίων 
ἐξωϑούντων αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ᾿αἰντωνίαν. xai τὰ βέλη μὲν ἣν ἀμφο- 
τέροις ἄχρηστα χαὶ τὰ δόρατα, σπασάμενοι δὲ τὰ ξίφη συνετελέ- 
XO0YTO, χαὶ περὶ τὴν συ μβολὴν ἄχριτον ἣν δττοτέρωϑεν ἕχαστοι μά- 
χοιντο, τιξεφυρμένων μὲν τῶν ἀνδρῶν xal περὶ τὴν στεγοχωρίέαν 
διηλλαγμένων, τῆς δὲ βοῆς ἀσημάντου τέροστειπεκούσης διὰ τὸ μέ- 
γεϑος. φόνος τε ἣν ἑχατέρωϑεν πολύς, xol τῶν πεσόντων τά τὲ 
σώματα x«i τὰς πανοιλίας πατοῦντες ἔϑραυον οἱ μαχόμενοι. ἀεὶ 
δ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερον βρίσειεν δέων ὃ πόλεμος, παραχέλευσις μὲν ἣν 
τῶν τιλεονεχτούντων, οἰμωγαὶ δὲ τῶν τρεπομένων. οὔτε δὲ αἱ φυγαὶ 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 29 p. 341. Zonaras I p. 537. 
1 σαλπιγχτῇ PAMVROC ἄλλων] ἄλλο 1, 2 ἐξανάστασίσ τε 1, 

ἐπιδεῖν] ἰδεῖν, 83. ἐπιβεβηκότων, B ante; ex corr. ἃ — 4 πλήϑουσ PA!LRC 

5 διὰ τάχους] κατὰ τάχοσ L 6 τοὺς ἐπιλέκτους ἔχων] 1, et ex corr. O ἔχων 

ἐπιλέχτουσ PAMVR τοὺσ ἐπιλεχτοὺσ ἐπιλέχτουσ ἔχων O! καταπεφευγότων) 
PAMLLatZon χαταφευγόντων VRC 1 δὲ] δὲ τῶν AM 9! C τὸ ἱερὸν] 
templum interius Τὰς διώρυγος) ὥρυγοσ A διώρυχοσ VRC 8 ὃ om. AL 
9 χαὶ — ταγμάτων] dispositique amborum agminum seditiosi Lat διαναστάν- 

τεσ 1, dz] ed. pr. et teste Hauerkampo cod. Rost. ἐπ᾿ ΡΑΜΥ͂ΒΟ et ut uid. 

Syr ὑπ᾿ L οἱ στασιασταὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων tr. Ὁ πραγμάτων Ο' τοῦ ct] 
τῶν τε C 10 οὔτε ἐσχύος] ἀντ᾽ ἰσχύοσ C 14 καὶ om. Lat ἐχβιαζο- 
μένων L δ᾽ AC 15 ἀμφοτέρων P (ἀμφο)) τέροις — p. 524, 15 πολε- 
μίοις uno folio exciso om. A 16 ἄχριστα ἃ δώρατα C 11 ὁποτέρο- 
ϑεν C 18 πεφυρμένων -- ἀνδρῶν] omnibus terrore et formidine repletis 

Syr τῶν om. P probante Destinone ἀνδρῶν] ἀϑρόων Destinon — 19 διηλ- 
λαγμένων] om. L διηλαγμένων PC βοῆς] βίασ VR. ἀσημάντου] ἐνηλλαγμένησ 

x«l ἀσημάντου L προσπεσούσησ M )}0 τε] om. Ρ δὲ 3 ἑκατέροϑεν R 

21 συμπατοῦντεσ L 22 δὲ MLVR δέων] ῥέον P fluens Lat ῥέπων Bosius 
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v0:tOY εἶχον οὔτε ci διώξεις, ἀλλ᾽ ἀγχώμαλοι Qoztel xol μεταχλίσεις 
μεμιγμένης ς ἐγίνοντο τῆς παρατάξεως. τοῖς δ᾽ ἔισιροσϑεν γινομένοις 
ἢ τοῦ ϑνήσχειν ἢ τοῦ χτείνειν ἀνάγχη τεαρῆν ovx οὔσης ἀναφυγῆς " 
οἱ γὰρ χατὰ νώτου τιρόσω βιαζόμενοι τοὺς σφετέρους τταρ᾽ ἀμφοῖν 
οὐδὲ τῇ μάχῃ μεταίχμιον xavéAeuvov. τυλεονεχτούντων δὲ τῶν Ἰου- 

δαίων τοῖς ϑυμοῖς τὴν Ῥωμαίων ἐμπυειρίαν χαὶ κλινομένης xa) cay 
ἤδη τῆς παρατάξεως, αττὸ γὰρ ἐνάτης ὥρας τῆς νυχτὸς εἰς ἑβδόμην 
τῆς ἡμέρας ἐπολέμουν, οἱ μὲν ἀϑρόοι χαὶ τὸν τῆς ἁλώσεως χίνδυνον 
ἔχοντες ἀνδρείας ἐφόδιον Ῥωμαῖοι δὲ μέρει τῆς δυνάμεως, οὔτω 

γὰρ ἐπαναβεβήχει τὰ τάγματα, χαχείνοις ἐπανεῖχον οἱ μαχόμενοι 
τότε, χρατεῖν τῆς αἰντωνίας ἀττοχρὴν iml τοῦ “ταρόντος ἐδόχει. 

8. Ἰουλιανὸς δέ τις ἑχατοντάρχης τῶν ἀπὸ τῆς Βιϑυνίας, οὐχ 

ἄσημος ὧν ἀνήρ, ὧν ἐγὼ xav. ἐχεῖνον ἱστόρησα τὸν στόλεμον ὅτελων 
ve ἐμπειρίᾳ xol ἀλχῇ σώματος xal ψυχῆς τεαραστήματι στἄντων 

ἄριστος, δρῶν τοὺς Ῥωμαίους ἐνδιδόντας ἤδη xal χαχῶς ἀμυνομένους, 

παρειστήχει δὲ Τίτῳ χατὰ τὴν ᾿Αὐντωνίαν, πιροπηδᾷ χαὶ νικῶντας 
ἤδη τοὺς Ιουδαίους τρέτεεται μόνος μέχρι τῆς τοῦ ἐνδοτέρω ἱεροῦ 
γωνίας. ἔφευγε δὲ τὸ τιλῆϑος ἄϑρουν, οὔτε τὴν ἰσχὺν οὔτε τὴν 
τόλμαν ἀνθϑρωτιίνην ὑπολαμβάνοντες. ὃ δὲ διὰ μέσων τῶν σχε- 
δαννυμένων ἄλλοτε ἄλλῃ διάττων ἐφόνευε τοὺς χαταλαμβανομένους, 
χαὶ τὴς ὄψεως ἐχείνης οὐδὲν οὔτε τῷ Καίσαρι ϑαυμασιώτερον οὔτε 
τοῖς ἄλλοις παρέστη φρικωδέστερον. ἐδιώχετο δὲ ἄρα χαὶ αὐτὸς 
ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης, ἣν ἀμήχανον e θνητὸν ὄντα. τὰ γὰρ 
ὑπτοδήματα τιξταρμένα zvxvoig χαὶ ὀξέσιν ἥλοις ἔχων, ὥστιερ τῶν 
ἄλλων στρατιωτῶν ἕχαστος, χαὶ χατὰ λιϑοστρώτου τρέχων ὑττολι- 
σϑάνει, ττεσὼν δὲ ὕτττιος μετὰ μεγίστου τῆς τταγοτιλίας ἤχου τοὺς 

PMLVRCLatSyrHegesippus V 29 p. 342. 
1 ovr αἱ L ov9! αἱ C ἀλλὰ VRC ἀγχόμαλοι P ἀνώμαλοι VRC 

propinquae Lat — 2 δὲ VR 3 ἢ τοῦ χτείνειν ἢ τοῦ ϑνήσχειν ir. LLat 
5 οὐδὲ] οὐδὲν R? fort. recte μεσαίχμιον LVRO 6 χαϑάπαν] PMVR!C et ut 
uid. Syr χαϑάπαξ LR? omnino tota (acies) Lat 1 ὥρας τῆς νυχτὸς] νυχτὸσ 

ὥρασ LVRO 8 ἀϑρόοι ἢ, καὶ om. Lat 9 ἀνδοίασ V?C μέρη 1, 
10 ἀναβεβήχει Lh [11 τό, τε 58:51, ἀποχρεῖν C ἀποχρῆναι Cocceji 12 i. 
marg. $/ C 13 ὧν] ὃν PMLVRLatSyr 14 τ 1 15 ἄριστον habuisse 
uid. Lat et Syr 16 δὲ Τίτῳ] δέ τι vo V 11 μέχρι — 18 γωνίας] ad inte- 

riorem usque templi angulum Lat ἐνδοτέρου M; hiatum adnota 18 ἀϑροῦν 
V ἀϑροῦν Β ̓  19 ὑπολαμβάνον L — ó ὃὲ — 20 χαταλαμβανομένους] at ille 
per medios ruens, quos alium alio disiecerat, per Qu quem occupasset inter- 
ficiebat Lat 20 ἄλλῃ] ἄλλο L διάττων] δι᾿ αὐτῶν LVR διάττων δι᾿ αὐτῶν 
ut uid. Lat 21 τῷ om. 71 22 ἄλλοις! ludaeis Sym δ᾽ LO 24 πεπαρμένα] 

om. L post ἔχων tr. C σεσωρευμένα P. fica Lat confiza Heg et similiter Syr 
35 ὑπολισϑαίνει PMO χατολισϑαίνει Zon — 26 δ᾽ LC 

80 

81 

82 

83 

84 



56 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

524 DE BELLO IUD. VI 85—92 (I s) 

, , - 2 ' € 3 € 

φεύγοντας ἐτιιστρέφει. xol τῶν μὲν amo τῆς ΑἸντωνίας Ῥωμαίων 
3» s CN 3 ὁ Ἀ δε , € δὲ 3 ὃ ΞΕ ΄ 2 NN, 

ἤρϑη βοὴ τεξρὶ v&vOQL δεισάντων, ot 0é Ιουϑαῖοι ττερισταντὲς αὑτὸν 

ἀϑρόοι τοῖς τὲ ξυστοῖς xai ταῖς δομφαίαις σπτάντοϑεν ἔπαιον. ὃ 
Y * € - , t NM, ^ , γ » 

δὲ πολὺν μὲν τῷ ϑυρεῴ σίδηρον ἐξεδέχετο, τεολλάχις δὲ ἀναστῆναι 
, € ^ - ΄ - , 2) , 

zteLQa Gag vztO τοῦ τυλήϑους τῶν τυτυτόντων ἀνετράττη, xal xeíuevog 
A2: CP , M ^ , 2 M ) , - 

δ᾽ ὅμως ἔνυττε τῷ ξίφει πολλούς" οὐδὲ yàg ἀνῃρέϑη ταχέως τῷ τε 
΄ - , , , S ? ^ 

χράγνει xal τῷ ϑώρακι zeqoayuévog πάντα và καίρια πρὸς σφαγὴν 
^ 2) , ^ , , 3 - - , ^ - 

xai τὸν αὐχένα συνέλχων᾽ μέχρι χοτιτομένων αὐτῷ τῶν ἄλλων μελῶν 
xal μηδενὸς ττροσαμῦναι τολμῶντος ἐνέδωχε. δεινὸν δὲ τεάϑος εἰσή ει 

΄ 2) M ^ [g4 ) , » 

Καίσαρα ἀνδρὸς οὕτως évagérov xai ἐν ὄψει τοσούτων qorevouéyov* 
^ 2 ' ' ς ΄ n “« , ' , 

zai αὐτὸν μὲν ὁ τόπος διέχλειε βοηϑεῖν ϑέλοντα, τοὺς Óvvou£vovg 
, Fed P 5 , - 

δὲ χατάσιληξις. Ιουλιανὸς μὲν otv “τολλὰ δυσϑανατήσας xai τῶν 
3 ; 3 ^ , 2 , , 

χτειγνόντων ολίγους ἃτελῆγας xaraAtOY μόλις αττοσφάττεται, μέ- 
J NEC L σ , , 3^5 EC 

γιστον ov παρὰ Ῥωμαίοις xol Καίσαρι μόνον ἀλλὰ xol saga τοῖς 
, ΄ ΄ 173, ΚΕ ΞΡ j € 

γολεμίοις xAéog καταλιπτών᾽ Ιουδαῖοι δὲ xal τὸν νεχρὸν eoztaocuevot 
LL , / ' , 3 

πάλιν τοὺς Ῥωμαίους τρέπονται xai χαταχλείουσιν εἰς τὴν ἄντω- 
, 2) , Ai c b - , , 

γίαν. nywovícavio δὲ ἐξ αὑὐτιῶν ἐπισήμως xarà ταύτην τὴν μάχην 
P] ἘΠΞ , H * ' Q7. -- 2 , , 2 M - 

“λεξᾶς μέν vig καὶ Γυφϑέος vov Ioavvov τάγματος, éx δὲ τῶν 
εἶ , , ᾿ ς € Υ͂ 2 2 ΄ - 

σεδρὶ Σίμωνα ἸΠαλαχίας τὲ χαὶ 0 τοῦ Π]έρτωνος Ιούδας, xai Σωσᾶ 
CX 3 , -" 2 Y ᾿ e , - ^ [2 - 5] 3 

υἱὸς Ἰάκωβος vov [δουμαίων ἡγεμών, τῶν δὲ ζηλωτῶν ἀδελφοὶ 
TX 2 H , 2 

δύο, τεαῖδες Mot, Σίμων τε xal ΤΙούδης. 

PAMLVRO LatSyrHegesippus V 30 p. 343. Zonaras I p. 537. 

2 τἀνδρὶ] τοῦ ἀνδρὸσ 1 αὐτὸν] αὐτῶ. 3 49900, ἢ τε om. PM 
δομφαίαις] δομφαίαισ αὐτῶν O 4 πολλὺν C τὸν πολὺν ΜΙ, μὲν om.L 
πολλάκι VR!C ó' LR 5 ὑπὸ — ἀνετράπη liberius uertit Syr χαὶ χεί- 

μενος] LOLatSyrZon χαχεῖνοσ PMVR 6 δὲ VR τῳ! τὸ € T περι- 

πεφραγμένοσ L πάντα τὰ καίρια] τὰ καίρια πάντα 1, πάντα καίρια C 
προσφαγὴν 1, 8 αὐτῷ] αὐτῶν C! 10 χαίσαρι 1, καὶ om. Lat 
qovevou£vov] φαινομένων Ὁ 11 βοηϑεῖν] vov βοηϑεῖν LVRC ἐϑέλοντα C 
13 χτεινάντων MVROC ἀπληγασ PMVR χαταλειπὼν C et ex corr. P 
μόλις — 15 χαταλιπών om. C μόγισ 1, μέγιστον om. P 15 χλέος] 
redit A χαταλειπών P 11 qyovicars***e6 P δ᾽ LRC ταύτην 
om. € 18 ἀλέξασ 1, μέν τις] μέντοι AVR xal s. € γυφϑαῖοσ 

MLVRO zephthaeus Syr gypteus Lat gypteo Heg; cf. p. 499,16 tov] ὀντεσ 
τοῦ 1, ἰωάνου C τῶν] τὸν Ῥ 19 Σίμωνα Ιαλαχίας] PROSyr σίμωνα 
μαλχίασ AMV σήμων ἀμαλαχίασ 1, αλαχίας] malchius Lat melchio (abl.) 
Heg ὃ — Ἰούδας om. Heg — Mégtovoc] PAMVRC μελίτωνοσ LLat metronis 
Syr Σωσᾶ) coco R iosae Lat, om. Heg 20 Ἰάκωβος] MLCHeg ἰαχώ- 
βου PAVRLatSyr; cf. IV 235. infra 148 Ἰδουμαίων] ἰουδαίων A ἢγε- 
μόνων L duces Lat — 21 ᾿Αρί, Σίμων] ἀρισίμων ῬΑΜΥ͂ ἀρί] σιμων 1, ἀρισίμω 
R ἰαείρου σίμων C arsimon LatSyr arisimone (abl. Heg 
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IL. 1. Τίτος δὲ τοῖς uiv σὺν αὐτῷ στρατιώταις χατασχάτιτειν 

γιροσέταξε τοὺς ϑεμελίους τῆς ᾿ἀντωνίας xai τῇ δυνάμει στάσῃ ὁφ- 
δίαν τὴν ἄνοδον εὐτρετίζειν, αὐτὸς δὲ τὸν Ιώσηπον :ταραστησά- 
μενος" inémvoro γὰρ im^ ἐχείνης τῆς ἡμέρας, Πανέμου δ᾽ ἦν ἕπ- 
ταχαιδεχάτη, τὸν ἐνδελεχισμὸν χαλούμενον ἀνδρῶν αντορίᾳ διαλε- 
λοιτίέναι τῷ ϑεῷ xoi τὸν δῆμον ἐπὶ τούτῳ δεινῶς ἀϑυμεῖν" λέγειν 
τῷ Ἰωάννῃ πάλιν ἐχέλευσεν ἃ xol τιρότερον, ὡς εἰ χαί τις αὐτὸν 
ἔρως χαχὸς ἔχοι τοῦ μάχεσθαι, προελϑόντε μεϑ' σσων βούλεται 
χολεμεῖν ἐξείη δίχα τοῦ συναττολέσϑαι τήν ve πόλιν xci τὸν ναὸν 
αὐτῷ, μηχέτι μέντοι μιαίνξδιν τὸ ἅγιον μηδὲ εἰς τὸν ϑεὸν τελημ- 
μιελεῖν, πιαρεῖναι δ᾽ αὐτῷ τὰς ἐπιλελοιτευίας ϑυσίας ἐχτελεῖν δι᾿ 
ὧν ἂν ἐπιλέξηται Ιουδαίων. χαὶ ὃ Ἰώσηπος, ὡς ἂν εἴη μὴ τῷ 
Ἰωάννῃ μόνον ἀλλὰ xai τοῖς πολλοῖς ἐν ἐχτηχόῳ, va ve τοῦ Καί- 

σαρος διήγγελλεν ἑβραΐζων, καὶ ττολλὰ πιροσηγτιβόλει φείσασϑαι 
τῆς ττατρίδος xai διασχεδάσαι τοῦ ναοῦ γευόμεγον ἤδη τὸ τεῦρ, τούς 
v' ἐναγισμοὺς ἀποδοῦναι τῷ ϑεῷ. πιρὸς ταῦτα τοῦ δήμου μὲν ἣν 
χατήφεια xol σιγή, z0AÀà δ᾽ Ó τύραννος λοιδορηϑείς τε τῷ Ιω- 
σήτεῳ καὶ καταρασάμενος τὸ τελευταῖον τιροσέϑηχεν, ὡς οὐχ ἂν σίοτε 
δείσειεν ἅλωσιν᾽ ϑεοῦ γὰρ ὑπάρχειν τὴν πόλιν. xoci ὃ ᾿Ιώσητιος 
χιρὸς ταῦτα ἀνέχραγεν ,,πτάνυ γοῦν χαϑαρὰν τῷ ϑεῷ τετήρηχας 
αὑτήν, ἀμίαντον δὲ μένει τὸ ἅγιον, εἰς ὅν τ᾿ ἐλπίζεις σύμμαχον 
οὐδὲν ἠσέβησας, τὰς δ᾽ ἐϑίμους ϑυσίας ἀττολαμβάνει. χὰν μὲν σοῖ 

τις ἀφέλῃ τὴν χαϑ' ἡμέραν τροφήν, ἀσεβέστατε, τοῦτον ἥγησαι 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 31 p. 343. 

1 Tízoc] Καῖσαρ Dindorf ex codd. L. B. et Rost. 2 προσέταξεν κατασχάτι- 

7 
te,» ir. L tjo ἀντωνίασ τοὺσ ϑεμελίουσ tr. L πᾶσαν 1, 9 παραστη- 

σάμενοσ, σά 8 À 4 πέπυστο 1, γὰρ] δὲ VR. δὲ VR. XVII. Panemi qui 
fuerit dies anni Iuliani, certo definiri non potest; cf. Hermes XXVIII 204 
9 τὸν — 6 9eQ om. Syr ἐνδελεχησμὸν MVC 6 τούτου PA δδεινὸσ P 
λέγειν] λέγειν δὲ PVRC 1 ἐχέλευσιν L εἰ κέ «6 ἢ 8 χαχῶσ AM προσ- 
ελϑόντι L 9 ἐξείη] R et ex corr. C ἐξήει V ἐξίει C! ἐξῆν PAML ἤοογοί Lat 

ἐξεῖναι Destinon τε om. PAM 10 αὑτῶ M ἑαυτῶ μηχέτοι 1, 
11 δὲ VR ἐπιλελοιπυίασ, υἱασ i. ras. ΒΞ] ἐχτελεῖν] ἐπιτελεῖν Ὁ 12 ὡς — 

14 ἑβραΐζων) ne soli iohanni sed etiam pluribus haec intimarentur, unde ezau- 
diri poterat constitit et mandata caesaris hebraico sermone disseruit Lat 

s si L 18 πολλοῖς] λοιποῖσ M ἐπηχόῳ τά ve] P ἐπηχόωσ τάσ τε A! 
ἐπηχόω στὰσ τὰ ex corr. ἃ ἐπηχόω (ἐπηκώω C) στὰσ τά τε MLVRO.— 14 διήγ- 
γειλεὲν ΔΒ , ἐβραΐζων C 15 γευομένου P 16 τε LVRC ἀποδιδόναι 
VRC 11 δὲ VR 18 xe) χαρασάμενοσ C 20 ταῦτ᾽ ΜΙ, — 21 ὅν v] ὃν 
δ᾽ PM ὃν A ὃν δὲ VRC ἐλπίζει V 22 δὲ ΥΒΟ 23 ἀφέλῃ] ἀφέληται C 
ἀσεβέστατε impium Lat ἥγησαι! ἡγήση VR ἡγησει C. putabis Lat 
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σιολέμιον. αὐτὸν δ᾽ ὃν τῆς αἰωνίου ϑρησχείας ἐστέρησας ϑεὸν ἐλ- 
πίζεις σύμμαχον ἔχειν ἐν τῷ πολέμῳ; καὶ Ῥωμαίοις τὰς ἁμαρτίας 

ἀνατίϑης, οἱ μέχρι νῦν χήδονται τῶν ἡμετέρων νόμων xol τὰς ὑπὸ 
σοῦ διαχοτιείσας ϑυσίας ἀποδίδοσθαι τῷ ϑεῷ βιάζονται; τίς οὐχ ἂν 

στενάξεις xal χατολοφύραιτο τῆς παραδόξου μεταβολῆς τὴν πόλιν, 
εἴ ye ἀλλόφυλοι μὲν xal πολέμιοι τὴν σὴν ἀσέβειαν ἐπιανορϑοῦνται, 
σὺ δ᾽ ó ἸΙουδαῖος, ὃ τοῖς νόμοις ἐντραφείς, χαχείνων στιρὸς αὐτοὺς 

γίνῃ χαλετώτερος; ἀλλά τοι, Ἰωάννη, xci μετανοῆσαι μὲν £x xoxav 
ovx αἰσχρὸν ἐν ἐσχάτοις xal χαλὸν ὑπόδειγμα βουλομένῳ σώζειν 
τὴν πατρίδα σοι πρόχειται βασιλεὺς Ιουδαίων Ἰεχονίας. 0g ποτε 
στρατεύσαντι τῷ Βαβυλωνίῳ δι᾿ αὐτὸν ἑκὼν ἐξέστη πρὶν ἁλῶναι 
τῆς πόλεως χαὶ μετὰ γενεᾶς αἰχμαλωσίαν ὑπέμεινεν ἐϑελούσιον vxo 
τοῦ μὴ παραδοῦναι. ταῦτα πολεμίοις τὰ ἅγια καὶ τὸν οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ περιιδεῖν φλεγόμενον. διὰ τοῦτο λόγος ve αὐτὸν πιρὸς ἁπάντων 
Ἰουδαίων £ ACE CT ' , CE δι Poi ᾿νε ν - 
OUOGCLCU) ιξερος υμινὲι Gt unu Qéovoa L «LcYOG «ect vea τοις 

ἐσειγινομένοις παραδίδωσιν ἀϑάνατον. καλόν, ὦ Ἰωάννη, ὑπόδειγμα, 
xav προσῇ κίνδυνος" ἐγὼ δέ σοι χαὶ τὴν QUO Ῥωμαίων συγγνώμην 
ἐγγυῶμαι. μέμνησο δ᾽ ὡς ὁμόφυλος ὧν τιαραινῶ xci Ἰουδαῖος ὧν 
ἐπαγγέλλομαι, xci χρὴ σχοτιεῖν τίς ὃ συμβουλεύων xal πόϑεν. 
μὴ γὰρ ἔγωγέ «ote γενοίμην ζῶν οὕτως αἰχμάλωτος, ἵνα σταύ- 
σωμαι τοῦ γένους ἢ τῶν πατρίων ἐσειλάϑωμαι. zt ÀUY ἀγαναχτεῖς 
xal χέχραγάς μοι λοιδορούμενος, ἀξίῳ ye χαὶ χαλεϊτωτέρων, ὃς ἂν- 
τιχρὺς εἱμαρμένης τι παραινῶ χαὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ βιάζομαι 
καταχρίτους σώζειν. τίς οὐκ οἷδεν τὰς τῶν τταλαιῶν προφητῶν 
ἀναγραφὰς χαὶ τὸν ἐπιρρέποντα τῇ τλήμονι πόλει χρησμὸν ἤδη 

ἐνεστῶτα; τότε γὰρ ἅλωσιν αὐτῆς προεῖπον, ὅταν ὁμοφύλου τις 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 31 p. 344. 

1 ó&&PLVROC ἀπεστέρησασ L — 2 ἀνατίϑης] CLatSyr et ex corr. A ava- 
τιϑεὶσ PA!'MLVR — 3 ὑμετέρων L — 4 διαχοπήσασ PO! ἀποδίδωσϑαι C 

οὐκ dv ex x&v corr. A. 5 στενάξη PMV? στενάξει ΑΥ̓ΤΉ χατολοφύρετο 

PAV! χατωλοφύραιτο R?C 6θ εἴ εχ οἵ corr. αὶ 7 δὲ LVR. 8 ἀλλά coi 

ἀλλ᾽ ὦ Dindorf cum Voss. et Bod. τοῦ τῶ ἢ 10 Ἰουδαίων iterauit P 

ieyoviao V ὅς] óc PA! — 11 αὐτὸν] αὐτῶ 5 15 Ἰουδαίων iterauit ΟἹ 

ἱερὸς om. P ὕμνεῖ] ἀνυμνεῖ L 17 συγνώμην ΒΒ 18 μέμνησω C δὲ 

ῬΥΕΟ 19 χαὶ πόϑεν] nec unde ueniat Syr 20 οὗτοσ PA!'M αἰχμάλω- 

toc] καὶ αἰχμάλωτοσ L παύσωμαι] om. Lat, corruptum putat Destinon 

22 λοιδωρούμενοσ C ἀξιῶ PA!LVR &&oo C mereor Lat et similiter Syr 

χαλεπώτερον C ὃς] óc AC ἀἄντιχρυσ codd. ἀντιχρουούσης Holwerda 

23 τῆς εἱμαρμένης τε παραινῶ Holwerda — 25 ἐπιρέποντα R ἐπιλείποντα L 

χρισμὸν P — do&y τις tr. M 
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ἄρξη φόνου. τῶν ὑμετέρων δὲ πτωμάτων οὐχ ἡ πόλις xal τὸ ἱερὸν 
δὲ πτᾶν τιξηυλήρωται; ϑεὸς ἄρα, ϑεὸς αὐτὸς ἐπάγει μετὰ Ρωμαίων 

χάϑαρσιν αὐτῷ τιῦρ xal τὴν τοσούτων μιασμάτων γέμουσαν σιόλιν 
ἀναρτιάζει." 

2. Ταῦτα λέγων ὃ Ἰώσηπος μετ᾽ ὀδυρμοῦ xci δαχρύων λυγμῷ 

τὴν φωνὴν ἐνεχότεη. xol Ῥωμαῖοι μὲν ᾧχτειράν τε τοῦ ττάϑους xai 
τῆς τιροαιρέσεως αὐτὸν ἐθαύμασαν, οἱ δὲ zeol τὸν Ιωάννην τταρω- 
ξύγοντο μᾶλλον ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐπιϑυμοῦντες ἐγκρατεῖς γενέ- 
σϑαι χἀχείνου. τῶν γὲ μὴ v εὐγενῶν πολλοὺς ἐχίνησεν ὃ λόγος, xci 

τινὲς μὲν ὀρρωδοῦντες τὰς φυλακὰς τῶν στασιαστῶν χατὰ χώραν 
ἔμενον, ἀτιύλειαν μέντοι σφῶν τε αὐτῶν xol τῆς ττόλεως κατεγνώ- 
χέσαν, εἰσὶ δὲ οἱ χαιροφυ "λαχήσαντες ἄδειαν ἀγαχωρήσεως γιρὸς τοὺς 
e κατέφυγον. ὧν ἦσαν ἀρχιερεῖς μὲν Ἰώσηπός τε xol Τη- 
σοῦς, υἱοὶ δὲ ἀρχιερέων τρεῖς μὲν ἸΙσμαήλου τοῦ χαρατομηϑέντος 
ἐν Κυρήνῃ, xai τέσσαρες Π]ατϑίου χαὶ εἷς ἑτέρου Π]ατϑίου, διαδρὰς 
μετὰ τὴν vot πατρὸς ἀτεώλειαν, ὃν ὃ τοῦ Γιώρα Σίμων ἀπέχτεινεν 
σὺν τρισὶν υἱοῖς, ὡς τιροείρηται. τιολλοὶ δὲ χαὶ τῶν ἄλλων «εὐγενῶν 
τοῖς ἀρχιερεῦσι συμμετεβάλοντο. Καῖσαρ δὲ αὐτοὺς τά τε ἄλλα 
gregem ἐδέξατο xol γινώσκων ἀλλοφύλοις ἤϑεσιν ἀηδὴ τὴν 
διατριβὴν ἕξειν ané πεμψεν αὐτοὺς εἰς Γόφναν, τέως ἐχεῖ παραινῶν 
μένειν" ἀποδώσειν γὰρ ἕχάστῳ τὰς χτήσεις xarà σχολὴν ἀττὸ τοῦ 
πολέμου γενόμενος. οἱ μὲν οὖν εἰς τὸ δοϑὲν πολίχνιον μετὰ πάσης 
ἀσφαλείας ἀνεχώρουν ἄσμενοι" μὴ φαινομένων δὲ αὐτῶν διεφήμισαν 
οἱ στασιασταὶ “τάλιν ὡς α:τοσφαγεῖεν ὑττὸ Ῥωμαίων οἱ αὐτόμολοι, 
δηλονότι τοὺς λοιττοὺς ἀττοτρέποντες τῷ φόβῳ διαδιδράσχειν. ἤνυστο 

PAMLVRCOCLatSyr Hegesippus V 31 p. 346. 

1 ὑμετέρων δὲ] δ᾽ ὑμετέρων 2 ἐπάγη O. 83 χάϑαρσιων) χαϑάρσιον C 
(ignem) lustrationis Lat τὸ πῦρ Destinon — i. marg. 9 C 4 ἀναρπαζει]) 
ἁρπάζει L — oóvouov] ὀδυρμὼν (sic) τε L χαὶ i.ras. minore A θ ἐνεχόπη] 
ἀνεχόπη ed. pr. 7 τῆς προαιρέσεως αὐτὸν om. Lat — 8 ἐγχρατεῖσ, o 8. C 
9 χἀχείνου γενέσϑαι tr. L 10 ὀρροδοῦντεσ P δρρωδοῦντεσ A. 11 τε] 
i. marg. suppl. A om. L 120!" LC 14 9 LC Ἰσμαήλου τοῦ] ἰσμαηλί- 
vtov L 15 χυρίνη P καὶ τέσσαρες — ἑτέρου Ματϑίου] aliusque filius alius 
Matthiae Syr τέσσαρεισ P τέσσαρισ ἃ τέταρτοσ VRC ματϑαίου 1, 
Mar9íov --- ἑτέρου om. VRC Mac9(ov (ante διαδρὰς) ματϑαίου 1, ματϑίου 

παῖσ VRC 16 Γιώρα] γηρα L 17 προείρηται] uide V 521 ἄλλων om. 
CLat 18 τοῖς ἀρχιερεῦσι suppl. P συνμετεβάλοντο PA! συμμετεβάλ- 
4ovro ΤΙ͂ΒΟ δ᾽ €. 19 ἀειδῆ, 20 γουφνὰν P γουφνᾶν, o ex v aut corr. 
A γνόφναν L! gnopham Lat 23 μὴ φαινομένων] in ciuitate non uisis Lat 
óc διεφήμησαν PALV'R 25 ἀποτρέποντες] ἀπέτρεπον VR δια- 
δράσχειν C ἤνυστο] ἤνυσεν L ualuit Lat 
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δ᾽ ὡς xal πιρότερον αὐτοῖς τὸ τιανοῦργον τιρὸς καιρόν" ἐττεσχέϑησαν 
γὰρ ὑτιὸ τοῦ δέους αὐτομολεῖν. 

3. Αὐϑις δέ, ὡς ἀναχαλέσας τοὺς ἄνδρας ἀττὸ τῆς Γοφνὰ Τίτος 
ἐχέλευσε μετὰ τοῦ Ιωσήττου τιεριελϑόντας τὸ τεῖχος ὀφϑῖναι τῷ 

δήμῳ, τελεῖστοι τερὸς τοὺς Ῥωμαίους ἔφευγον. γενόμενοι δὲ ἀϑρόοι 
χαὶ πρὸ τῶν Ῥωμαίων ἱστάμενοι μετ᾽ οἰμωγῆς xal δαχρύων ἱχέτευον 
τοὺς στασιαστὰς τὸ μὲν πρῶτον ὅλῃ τοὺς Ῥωμαίους δέξασϑαι τῇ 

"όλει xal τὴν ττατρίδα σῶσαι :τάλιν, εἰ δὲ μή, τοῦ γε ἱεροῦ ττάντως 

ὑγιεξελϑεῖν xal δύσασϑαι τὸν ναὸν αὐτοῖς" οὐ γὰρ ἂν τολμῆσαι 
Ῥωμαίους μὴ μετὰ μεγίστης ἀνάγχης χαταφλέξαι τὰ ἅγια. τούτοις 
μᾶλλον ἀντεφιλονείχουν, καὶ ττολλὰ βλάσφημα τοῖς αὐτομόλοις ἀν- 
τιχεχραγότες emi τῶν ἱερῶν πυλῶν τούς τε ὀξυβελεῖς xal καταττέλτας 
χαὶ λιϑοβόλους μηχανὰς διέστησαν, ὡς τὸ χύχλῳ μὲν ἱερὸν ὑπὸ 
γλήϑους νεχρῶν τιροσεοιχέναι ττολυανδρίῳ, τὸν δὲ ναὸν αὐτὸν φρου- 
oíq. τοῖς δὲ ἁγίοις καὶ ἀβάτοις μετὰ τῶν ὅτίλων εἰσεπήδων ϑερμὰς 
ἔτι τὰς χεῖρας ἐξ ὁμοφύλων ἔχοντες φόνων, xal πιρρούχοψαν εἰς 

τοσοῦτον τιαρανομίας, (OO. ἣν ἂν εἰχὸς ἀγανάχτησιν γενέσϑαι Tov- 
δαίων, εἰ Ρωμαῖοι ταῦτ᾽ ἐξύβριζον εἰς αὐτούς, ταύτην εἶναι τταρὰ 
Ῥωμαίων τότε τιρὸς Ἰουδαίους ἀσεβοῦντας εἰς τὰ ἴδια. τῶν μέν 
γε στρατιωτῶν οὐχ ἔστιν ὅστις οὐ μετὰ φρίχης εἰς τὸν ναὸν ἀφεώρα 
xci προσεχύγει τούς τὲ λῃστὰς ηὔχετο τειρὶν ἀνηχέστου τιάϑους με- 
ταγοῆσαι. 

4, Τίτος δὲ ὑτιερτταϑήσας ττάλιν ἐξωνείδιζε τοὺς περὶ τὸν 

PAMLVROCLatSyrHegesippus V 33 p. 347. Zonaras I p. 537. 

1 δ᾽ αὐτοῖσ o6 καὶ πρότερον τὸ tr. 1, δ o£ VR πανοῦργον 
πανούργημα LC πρὸς χαιρον] πρόσχαιρον Υ ἐπεσχέϑησαν ex ἐπεχέσϑησαν 
corr. L 2 γὰρ] autem. Lat 3 i. marg. ε΄ € à C τοὺσ ἀπὸ tio 
γόφνησ τίτοσ ἄνδρασ tr. 1, γόφνησ 1, γόφνα VRC gnofa (abl.) Lat 
5 τοὺς om. P προσέφευγον P γινόμενοι AMLVRC δ᾽ Ο 49900 
VR 0 zgó] zo*|P  πρὸσ ἢ 7 ὕλῃ τοὺς] paucos (h. e. ὀλίγους) Lat 
εὐ δέξασϑαι A. 8 πάλιν om. Lat, nec placet; fort. ad πρῶτον respicit cum 
insequentibus coniungendum εἰ — 9 ὑπεξελϑεῖν] sin hoc displiceret, saltem 

de fano ceríe exirent Lat ys] Destinon ex Lat τε codd. 9 αὐτοῖσ τὸν 
γαὸν tr. 1, ἂν τολμῆσαι] αὐτομολῆσαι P 10 μεγίστης] μεγάλησ, i. marg. 
μεγίστησ Α 11 τοῖσ αὐτομολοῦσιν Ρ 12 x«l eicit L. Dindorf 18 xal τὰσ 
λιϑοβόλουσ!, τὸ] τῶ PC ὕὅπὸ] Niese ἀπὸ codd. 1ὅ δ᾽ C — 16 ὁμοφύλων 

ἔχοντες q0vov] ὁμοφύλου φέροντεσ φόνου L προέκοψαν L 11 ὥστε 
MVRC ὥσϑ᾽ ἣν dv] ὥσϑ᾽ ἣν A ὥστινα L εἰχὸς] εἰχὸσ ἦν MVRC 
18 ταῦτα MVROC ἐξυβρίζοιεν (ἐ] - ξυβοίζοιεν A) AMLVR ἐξυβρίζειεν C commit- 

terent Lat — 21 ηὔχετο — πάϑουςϊ πρὶν ἀνηχέστου (ex ἀνήχεστον corr.) πάϑουσ 
ηὔχετο, 23 Τίτος] Καῖσαρ Dindorf ex cod. L. B. δ᾽ € ἐξονείδιζε 
AC! ἐξωνειδίζετο VR 
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Ἰωάννην, λέγων ,,(ἀρ᾽ οὐχ ὑμεῖς, ὦ μιαρώτατοι, τὸν δρύφαχτον 
τοῦτον τιροεβάλεσϑε τῶν ἁγίων; οὐχ ὑμεῖς δὲ τὰς ἐν αὐτῷ στήλας 
διεστήσατε, γράμμασιν “Ελληνιχοῖς xal ἡμετέροις κεχαραγμένας, μη- 
δένα τὸ γείσιον ὑπερβαίνειν γαραγγέλλειν; οὐχ ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπερ- 

βάντας ὑμῖν ἀναιρεῖν ἐπετρέψαμεν, xav Ῥωμαῖός τις ἢ; τί οὖν νῦν 

ἀλιτήριοι, xal νεχροὺς ἐν αὐτῷ χαταπιατεῖτε; τί δὲ τὸν ναὸν Su 
-ὔ ΄ , , 

ξέγῳ καὶ ἐγχωρίῳ φύρετε; μαρτύρομαι ϑεοὺς ἐγὼ “τατρίους xal εἴ 
τις ἐφεώρα τιοτὲ τόνδε τὸν χῶρον, νῦν μὲν γὰρ οὐχ οἴομαι, μαρτύ- 
ρομαι δὲ xai στρατιὰν τὴν ἐμὴν καὶ τοὺς “ταρ᾽ ἐμοὶ Ἰουδαίους χαὶ 
ὑμᾶς αὐτούς, ὡς οὐχ ἐγὼ ταῦϑ'᾽ ὑμᾶς ἀναγχάζω μιαίνειν. xav ἀλ- 
λάξητε τῆς παρατάξεως τὸν τόπον, οὔτε τιροσελεύσεταί vic Ῥω- 
μαίων τοῖς ἁγίοις οὔτε ἐνυβρίσει, τηρήσω δὲ τὸν ναὸν ὑμῖν χαὶ μὴ 
ϑέλουσι."“ 

5. Ταῦτα τοῦ ἸΙωσήτιου διαγγέλλοντος ἐχ τοῦ Καίσαρος, οἱ 
λῃσταὶ καὶ ὃ τύραννος οὐχ ἀτε᾿ εὐνοίας ἀλλὰ κατὰ δειλίαν γίνεσϑαι 
τὰς τιαραχλήσεις δοχοῦντες ὑτιερηφάνουν. Τίτος δὲ ὡς οὔτε οἶχτον 

ἑαυτῶν τοὺς ἄνδρας οὔτε φειδὼ τοῦ ναοῦ ποιουμένους ξώρα, τιάλιν 
πρὸς σπιόλεμον ἄχων ἐχώρει. πᾶσαν μὲν οὖν τὴν δύναμιν ἐπάγειν 
αὐτοῖς οὐχ οἷόν ve ἣν μὴ χωρουμένην τῷ τόπῳ, τριάχοντα δ᾽ ἐπιι- 
λέξας ἀφ᾽ ἑκάστης ἑχατονταρχίας τοὺς ἀρίστους xol τοῖς χιλιάρχοις 

«và χιλίους παραδούς, τούτων δ᾽ ἐπιτάξας ἡγεμόνα Κερεάλιον, 
ἐπιϑέσϑαι προσέταξε ταῖς φυλαχαῖς περὶ ὥραν τῆς νυχτὸς ἐνάτην. 

ὄντα δὲ xoi αὐτὸν ἐν τοῖς ὅπλοις xcl συγκαταβαίνειν σταρεσχευ- 
ασμένον οἵ τε φίλοι διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ χινδύνου χατέσχον χαὶ τὰ 
zaQà τῶν ἡγεμόνων λεγόμενα" τιλεῖον γὰρ αὐτὸν ανύσειν ἔφασαν 
ἐπὶ τῆς ᾿ΑΙντωνίας χαϑεζόμενον xoi τὴν μάχην ἀγωγνοθετοῦντα τοῖς 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 34 p. 348. Zonaras I p. 537. 

1 ógUgazov] δρυφαχτὸν LR turbas Syr tota sententia immutata 2. προε- 

βάλλεσθαι L προυβάλλεσϑε O στήλας] armorum altitudinem Syr 3. γράμ- 
μασιν] ἐν γράμμασιν 71 ἡμετέροισ, ov ex corr. M ὑμετέροισ ex corr. V 
μηδένα — 4 παραγγέλλει») quibus ne septa cuiquam transgredi liceret edicitur 
Lat μηδένα] ἃ μηδένα M. et ex corr. V πρῶτον μηδένα 1, ἃσ μηδένα V'RO 
4 γείσειον 1, γεισίον Ὲ, παραγγέλλει MVROC ἀλλογενῆ παραγγέλλειν Destinon 
ex V 194 ὑμεῖσ LO * usio, eras. v V 5 Ῥωμαίων Dindorf ex Voss. 
4| εἶ PL νῦν om. A 7 ἐγὼ ϑεοὺσ tr. C εἰ] ἡ 1, 8 μὲν om. C 
οἶμαι ΜῸ 9 τὴν om. PAMVRC ἐκοὶ ἐμοῦ 1, 10 ταύτα VR 13 οὔτ᾿ A 
προσυβροίσει 4 χαὶ χὰν, 18 ϑέλουσιν A! 15 ἀπ᾽ εὐνοίας] ἀτευνοίασ L 

10 δὲ] τε 1, 17 ξαυτὸν P φειδὼ] φειδώ τινα LVRC ἀκων] χαὶ ἄχων 
Zon 18 i. marg. α΄ C 19 δὲ VR 20 roic ex τοὺσ corr. L. 21 παρα- 
dove ἀνὰ χιλίουσ tr. 1 δὲ VR. Kegec2iov] Keranos Syr 22 ἑνάτην τῆσ 
νυχτὸσ tr. 1, 23 συνχαταβαίνειν Α 24 χατέσχον] ηντέσχον 1 25 πλέον 
MLVRC 
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στρατιώταις ἢ εἶ χαταβὰς ztQoxtvÓvrvevot* zt&vrag yàg ὁρῶντος Kaí- 
σαρος ἀγαϑοὺς πολεμιστὰς ἔσεσϑαι. τούτοις πεισϑεὶς Καῖσαρ xai 
δι᾿ ἕν τοῦτο τοῖς στρατιώταις ὑττομένειν εἰγεών, ἵνα χρίνῃ τὰς ἀρετὰς 
αὐτῶν καὶ μήτε τῶν ἀγαϑῶν τις ἀγέραστος μήτε τῶν ἐναντίων 
ἀτιμώρητος διαλάϑῃ, γένηται δὲ αὐτόττιτης xol μάρτυς ἁπάντων Ó 
χαὶ τοῦ κολάζειν xai τοῦ τιμᾶν χύριος, τοὺς μὲν ἐπὶ τὴν τερᾶξιν 
Ureuzte xa9' ἣν ὥραν προείρηται, τεροελϑὼν δὲ αὐτὸς εἰς τὸ εὐχάτ- 
oztov ἀπὸ τῆς ᾿Αντωνίας ἐχαραδόχει τὸ μέλλον. 

6. Οὐ μὴν οἵ ye πεμφϑέντες τοὺς φύλαχας εὗρον χοιμωμένους, 
ὡς ἤλπισαν, ἀλλ᾽ ἀναπηδήσασι μετὰ χραυγῆς εὐϑέως συνετελέχοντο᾽ 
τερὸς δὲ τὴν βοὴν τῶν ἐχχοιτούντων ἔνδοϑεν οἱ λοιτιοὶ χατὰ στῖφος 
ἐξέϑεον. τῶν μὲν δὴ πτιρώτων τὰς δρμὰς ἐξεδέχοντο Ῥωμαῖοι" σπτεριέ- 

σεισύτον δ᾽ οἱ μετ᾽ ἐχείνους τῷ σφετέρῳ τάγματι, καὶ πολλοὶ τοῖς 
οἰχείοις ὡς πολεμίοις ἐχρῶντο. τὴν μὲν γὰρ διὰ βοῆς ἐπίγνωσιν ἡ 
χραυγὴ συγχυϑεῖσα σπταρ᾽ ἀμφοῖν, τὴν δὲ δι᾿ ὀμμάτων ἡ νὺξ ἕκαστον 
ἀφείλετο, καὶ τυφλώττειν ἄλλως otc μὲν oi ϑυμοὶ παρεσχεύαζον 
οὺὃς, δ᾽ οἵ φόβοι" διὰ τοῦτο τὸν τιροστυχόντα πλήττειν ἦν ἄχριτον. 
Ῥωμαίους μὲν οὖν συνηστειχότας xci χατὰ συντάξεις τεροττηδῶντας 

ἧττον ἔβλατιτεν ἡ ἄγνοια᾽ xol γὰρ ἣν zaQ' ἑκάστῳ μνήμη τοῦ συν- 

10 

15 

, » - 2 3 ν , ' , ^ 

ϑήματος" Ιουδαῖοι δ᾽ ἀεὶ σχεδαννύμενοι xal τάς ve ztgo0BoAag xal 20 
N € , 5 , , ^ - 

τας vztOXcQnOeuic ἀνέδην ττοιούμενοι ττολλάχις φαντασίαν τταρεῖχον 
2 7 , ς , * , -— M 

ἀλλήλοις πολεμίων" τὸν ὑποστρέφοντα yàg ἕχαστος oixciov διὰ 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 35 p. 349. Zonaras I p. 898. 
1 προκινδυνεύοι, οἱ i. ras. ἃ πάντα R 2 τούτοις --- 3 εἰπων] his 

dictis paruit. deinde ob hoc solum se manere locutus ad milites Lat Καῖσαρ) 

ὁ καῖσαρ VRC, om. L καὶ δι᾿ ἕν] xai δια L διὰ VR 3 litt. ὑπο- 
μένειν sli. ras. R 4 ἐναντίων ex ἀναιτίων corr. A 5 γίνηται M 

, ) ) , ? , ) , m" [44 

γίνεται VR ó € αὐτόπτης] απτότησ V ἀπτοπτησ Ὁ | ὡραν 
καὶ προείρηται VRO. δ᾽0 εὐχάϑοπτον PA! χάτοπτον LVRO speculam 
Lat 8 ἀπὸ] ἐπὶ C 9 i. marg. ιβ΄ C εὗρον κοιμωμένους] κοιμωμένουσ 
ρον 1, 10 ἀλλ᾽ — 12 ἐξέθεον] sed excitatis (excitati alii) cum clamore con- 
festim manus. couseruerunt, eacubitorum autem intus mane ceteri cateruatün 

eccurrere ut uid. Lat ἀλλὰ VR. ἀναπηδήσαντεσ MVR.— 11 τὴν τῶν ἐχχοι- 
τούντων (προχοιτούντων M) βοὴν tr. MLVRC 12 uiv δὴ] δὲ ἤδη 1 mgo- 

2 

tov A!L 13 δὲ PLVR μετκχείνουσ Α 14 ἐχρῶντο, go i. ras. M 
τὴν uiv γὰρ] καὶ την uiv L 15 συγχηϑεῖσα C 16 ἀφείλατο PA!V!R 
ovc μὲν οἱ 9vuol) quosdam furor — alios iracundia Lat 11 ὁὲ ΠΥ προσ- 
τοιχόντα Ὁ ἄχριτον ἦν tr. 1, 18 ocv] om. P οὖν, o ex ó corr. Α οὐ L 
19 ἡ om. LYRC συνϑήματοσ, 9; i. ras. 4 litt. V 20 δὲ LVR.— ἀεὶ] «iei L, 
om.Lat σχεδαννύμενοι ex ἐσχεδασμένοι corr. P καὶ eras. 7 21 &zogo- 

ρήσεισ PA — ἀνέδην, qv i. ras. A ἀναίδην ΠΥΡᾺ πολλάκι VR! 
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d A c ) , c - 2r , "y. - ς ' - 
σχότους ὡς ἑπιόντα Ῥωμαῖον ἐξεδέχετο. “τλείους γοῦν ὑττὸ τῶν 

Ἂν » ni ^ ; , Ch, , , 
ἰδέων ἢ τῶν στολεμίων ἐτρώϑησαν, ἕως ἡμέρας γενομένης ὄψει τὸ 

€ , d , ^ ^ η Ν , τ: 

λοιττὸν ἡ μάχη διεχρίνετο, xai χατὰ φάλαγγα διαστάντες τοῖς τὲ 
PI ) , - 4 εἰ 2 , δὲ SUI T 3555 

βέλεσιν εὐτάχτοις ἐχρῶντο xai ταῖς ἀμύγναις. οὐδέτεροι δὲ ovr 
* MIN SU y , 3 2 € X € 2 - , ES 

εἶχον ovr ἐχοτείων, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὡς ἐφορῶντος Καίσαρος xcv. avóga 
^w 2 ^^ - , , 

xal xarà συντάξεις ἤριζον ἀλλήλοις, xal τεροχοτεῆς ἕχαστος ἐχείνην 
2 - ' , , 

αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἄρξειν ὑπελάμβανεν, εἰ γενναίως ἀγωνίσαιτο" 
3 3 ἢ S , 14 c - MEE τ 
Ἰουδαίοις δ᾽ ἐβράβευε τὰς τόλμας 0 τὲ ττερὶ σφῶν αὐτῶν xai τοῦ 

- , , 'N M ^ - M 

ἱεροῦ φόβος xal ὃ τύραννος ἐφεστὼς xai τοὺς μὲν ztagaxaAOy, τοὺς 
^ - , 3 ^ AT , " - 

δὲ μαστιγῶν xol διεγείρων αἀτεειλαῖς. συνέβαινε δὲ τὸ μὲν τελεῖστον 
: , *5 ' ΄, Ju rp. Y ' , 2 , 

σταδιαίαν εἶναι τὴν μάχην, ἕν ὀλίγῳ δὲ καὶ ταχέως αντιστρέφεσϑαι 
, 3 , ' , - ? , - 5 

τὰς Ó0;t&g' οὐδέτεροι γὰρ οὔτε φυγῆς οὔτε διώξεως μῆχος εἶχον. 
3/4 DN ' M “ 2 - 2 . reed , c , 
ἀεὶ δὲ πρὸς τὸ συμβαῖνον oixciog az0 τῆς Αντωνίας ὃ ϑόρυβος 

ἣν, ϑαρρεῖν δὲ xai χρατοῦσι τοῖς σφετέροις ἐττεβόων xol μένειν 
, 5 , , 2) ^ , 

τρεητομέγοις. ἣν δὲ ὥστιερ τι πολέμου ϑέατρον᾽ οὐδὲν γὰρ οὔτε 
, , 2 y - ^ , ' 

Τίτον ovre τοὺς περὶ αὐτὸν ἐλάνϑανε τῶν χατὰ τὴν μάχην. τὸ 
, 2 , - Ly , “Ὁ ς , -— 

δὲ πέρας ἀρξάμενοι τῆς νυχτὸς ἐνάτης ὡρας ὑττὲρ τέμτιτην τῆς 
CRM , 2985 c , , x s WA 
ἡμέρας διελύϑησαν ἀφ᾽ οὗττερ ἤρξαντο τόπου τῆς συμβολῆς, μηδέ- 

, , 237 , ) ' , 2 

vepoL βεβαίως χλίναντες τοὺς ἑτέρους, αλλὰ τὴν νίκην μέσην ἐν ay- 
, , c , , 2 , 

χωμάλῳ χαταλιπόντες. xai Ῥωμαίων uiv émijuoc ηἡγωνίσαντο 
, 2 , 2 - 2 - 

στολλοί, Ἰουδαίων δ᾽ £x uiv vOv τεερὶ Σίμωνα Ιούδης ὃ τοῦ Ma- 
, ᾿ ^ τ, τι -€ "A - Ww Ὁ , 3 , ^ 

ρἑεώτου xai Σίμων ὃ τοῦ Ὁσαΐα, τῶν δὲ IÓovuatov Ιάχωβος «ci 

PAMLVRCLatSyrHegesippus IV 35 p. 349. Zonaras I p. 538. 

1 δωμαίων PA πλείστουσ L 3 τε om. L 4 εὐτάχτωσ L ordine 
Lat ταῖς éuvveuc] τοῖσ ἀμυνομένοισ L ultionibus Lat δὲ om. 5 οὔτε 
MVR 5 gxov(sic) L οὔτε VR. Καίσαρος] ttov AMLVRCSyr imperatoris 

Lat 6 ἐχείνην om. ἃ 1 ἄρξαι L S δὲ VR. 10 litt. συνέβαινε δὲ τὸ 
μὲν πλεῖ i ras. A 12 μῆχος] μῆχοσ τόπον P [18 ἀεὶ — 15 τρεπομένοις] 
pro suorum autem euentu θα antonia tumultus erat, et confidere superantibus 
et stare si fugerent acclamantium Lat δὲ om. A οἰκεῖος] οἰκείοισ PAVR 

toic οἰχείοισ M, om. L; de Syr non liquet ἦν ὃ ϑόρυβοσ tr. L 14 δὲ] 
τε Destinon χαὶ spurium putat Destinon ἐπεβόων] ἐπιβοώντων LLat 
15 προτρεπομένοισ PM. δὲ] δ᾽ LC τε Niese 11 ὑπὲρ] περὶ Niese 

πέμπτησ L 19 ἀγχομάλω PR 270 χαταλιπόντες] καταλειπόντεσ P τῆ παρα- 
τάξει καταλιπόντεσ (χαταλειπόντεσ A) AMLVRO (in) ancipite proelio Lat 
x«l om. Lat ῥωμαῖοι L ἐπίσημοι VR ἠγωνίσαντο πολλοί! ἡγωνί- 
σαντο, πολλοὲ δὲ καὶ 1, 21 δ᾽ ἐχ] suppl. A ex 1, δὲ ex VR. τῶν] τὸν LR 
patrum nomina om. Syr iovónc C iudas aut iudeus Lat μαραιώτου 1, 
μέρτωνοσ C martheoti Lat; cf. ὃ 92 22 '0cata] ὁσαΐα M ἡσαΐα Α ἰωσία 1, 
οσαια (Sic) V ὁσαῖα R ιωσίου C osaiae cod. Vat. iosiae cod. Berol. Lat ióov- 

μαίων, inter ἐ et à ras. 1—2 litt. V 

34* 
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ΕΞ * c - --ς € 20. r7 ; - 

Σίμων, ᾿ἀἰκατελᾶ μὲν οὗτος παῖς, Σωσᾶ δὲ ὁ Ιάχωβος, τῶν δὲ μετὰ 
, ; - ᾿Ξ 3 e , . 2 ; ᾿Ιωάννου Γεφϑέος καὶ ᾿Αλεξᾶς, τῶν δὲ ζηλωτῶν Σίμων υἱὸς .4ol. 
7. Ἔν τούτῳ δ᾽ ἡ λοιπὴ τῶν Ῥωμαίων δίναμις ἡμέραις ἑπτὰ 

χαταστρεψαμένη τοὺς τῆς αἰντωνίας ϑεμελίους μέχρι τοῦ ἱεροῦ τελα- 
τεῖαν 000v εὐτρεπτίσαντο. πλησιάσαντα δὲ τῷ πρώτῳ περιβόλῳ 
τὰ τάγματα χατήρχετο χωμάτων, τὸ μὲν ἀντιχρὺς τῆς τοῦ εἴσω 
ἱεροῦ γωνίας, ἥτις ἦν xav ἄρχτον xal δύσιν, τὸ δὲ χατὰ τὴν βό- 
oe.oy. ἐξέδραν, ἢ μεταξὴ τῶν δύο πυλῶν ἢν" τῶν δὲ λοιττῶν δύο 

ϑάτερον μὲν χατὰ τὴν ἑστέριον στοὰν τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ, τὸ δ᾽ 
ἕτερον ἔξω χατὰ τὴν βόρειον. ττρούχοτοτεν μέντοι μετὰ ττολλοῦ 
χαμάτου xai ταλαιπωρίας αὐτοῖς τὰ ἔργα [xol] τὴν ὕλην ἀφ᾽ ἑχατὸν 
σταδίων συγκομίζουσιν, ἐχαχοῦντο δ᾽ ἔσϑ᾽ Ox καὶ xar! ἐπιβουλάς, 

αὐτοὶ διὰ περιουσίαν τοῦ χρατεῖν ὄντες ἀδεέστεροι xal δι᾿ από- 
γνωσιν ἤδη σωτηρίας χρώμενοι τολιιηροτέροις τοῖς Ἰουδαίοις. τῶν 
γὰρ ἱτεττέων τινὲς ὅητότε προέλϑοιεν ἐπὶ ξυλείαν ἢ χόρτου συλλογήν, 
τὸν τῆς συγχομιδῆς χρόνον ἀνίεσαν βόσχεσθϑαι τοὺς ἵστους ἀπο- 
χαλινοῦντες, ovc οἱ Ἰουδαῖοι xavà στῖφος ἐχτιηδῶντες ἥρτταζον. καὶ 
τούτου συνεχῶς γινομένου vouícac Καῖσαρ, ὅπερ ἣν, ἀμελείᾳ τῶν 
σφετέρων πλέον ἢ τῇ Ιουδαίων ἀνδρείᾳ γίνεσϑαι τὰς ἁρπαγάς, 

10 

15 

ἔγνω σχυϑρωτιότερον τοὺς λοιττοὺς τυρὸς φυλαχὴν τῶν ἵσίττων ἔττι- 30 
, , 2 - SY - 2j 

στρέινναι. xol χελεύσας ἀτιαχϑῆγναι τὴν tl ϑανάτῳ τῶν αἀπολε- 
, - [qj , τὸ 237 ἡ ^ A , ^ e e 

σάντων στρατιωτῶν fyc, φόβῳ τοῖς αἀλλοις ἑἕτήρησε τοὺς Ἱτύπτους 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 36 p. 350. Zonaras I p. 538. 
1 ἀχατελὰ ΡΑ ναχατελᾷ MV ναχάτελα R. χατϑαία 1, καϑλᾷ O mathiae aut 

cathiae Lat; cf. p. 468, 15 παῖς] maio ἦν M σωσὰ P ó om. P 
ἐάχοβοσ R 2 γεφϑαῖοσ MLVRSyr γυφϑαῖοσ C gestheus aut testheus (h. e. 
gepiheus) Lat; cf. p. 499,16 ἀλεξασ (sic) P ἀλεξάσ ἃ ἀλέξασ L alecander 

Lat Σίμων υἱὸς] υἱὸσ σίμων R! ᾿ἈΑρῆ ἀρεῖ MR ἀρει V ἀρεῖ x«l ἀλέξασ 
L ἰαείρου C tariginae Lat ὃ δὲ VR ἀΦὄδὅδ  δδὸν] ἀνοδον ALVRCSyrZon uiam 
LatHeg εὐτρεπίσαντεσ Α ηὐτρεπίσαντο LZon πλησιάσαντα — 10 βόρειον 
male intellexit Syr τῷ πρώτῳ περιβόλῳ] muro Lat — 6 χατήρχετο] χατῆρχε 
τῶν 1, ἀἄντιχρυσ PHLVRC etex corr. A. εἴσω] ἔσω L, om. C 7? χατὰ L 
8 δύο (post λοιπῶν) om. L 9 μὲν — 10 ἕτερον om. L δὲ VROC 10 ἔξω] 

ἐξοῦ L, om. Lat προέχοπτεν P 11 τὰ ex vs COrr. À xai om. 

CLat ἀπὸ 1, 12 δὲ MVR 13 αὐτοὶ] αὐτοὶ δὲ L ἀδεέστεροι 
ἀηδέστεροι M 14 ἤδὴ om. 7, ἤδη — - τολμηροτέροις om. Ὁ 1 προσέλ- 
ϑοιεν Β΄ ἔδυλίαν PAR. 16 τὸν — χρόνον] per breue tempus Syr συγχο- 
μιδῆς] κομιδῆσ MLVRC 17 oiom. ΜΙ, Ἰουδαῖοι] ἰδαῖοι C idumaei Syr 
18 συνεχῶς om. Syr γινομένου, v. ex € corr. A γενομένου ut uid. Syr 

19 τῇ] τῇ τῶ Ρ ἀνδρία VRC 20 ἔγνω om. L ἵππων} ALat ἱππέων 
PMLVRC 21 ἀπαχϑῆναι s. P τὴν om. C ϑανάτῳ) LCLatSyr ϑανάτῳ 
τινὰσ ῬΑΜΥΒ 22 στρατιωτῶν] τῶν στρατιωτῶν P ἕνα φόβῳ] CLatSyr 
ἐν ἀφόβω PAMLVR 
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οὐχέτι γὰρ εἴων νέμεσϑαι, καϑάτπτερ δὲ συμτιεφυχότες αὐτοῖς ἐποὶ 
τὰς χρείας ἐξήεσαν. οἱ μὲν οὖν τιροσετιολέμουν τῷ ἱερῷ xai τὰ 
χώματα διήγειρον. 

8. ΠΙετὰ δὲ μίαν ἡμέραν αὐτῶν τῆς ἀνόδου ττολλοὶ τῶν στα- 
σιαστῶν, οἷς ἁρπαγαί ve éméAeuvov ἤδη καὶ ὃ λιμὸς Tzcevye, συνελ- 
ϑόντες ταῖς χατὰ τὸ Ἐλαιῶν ὄρος Ῥωμαίων φυλακαῖς ἐτιιτίϑενται 

περὶ ὥραν ἑνδεχάτην τῆς ἡμέρας, οἰόμενοι τιρῶτον μὲν ἀδοχήτων, 
ἔπειτα πρὸς ϑεραπείαις ἤδη τοῦ σώματος ὄντων ῥᾳδίως διεχτεαί- 
σειν. προαισϑόμενοι δὲ τὴν ἔφοδον αὐτῶν οἱ Ῥωμαῖοι χαὶ ταχέως 
ἐχ τῶν ττλησίον φρουρίων συνδραμόντες εἶργον ὑπιερτιηδᾶν xoi δια- 
χότετειν τὸ τιεριτείχισμα βιαζομένους. γενομένης δὲ χαρτερᾶς τῆς 
συμβολῆς ἄλλα ve τειολλὰ τταρ᾽ ἑκατέρων γενναίως ἐπράχϑη, Ῥω- 
μαίων μὲν μετὰ τῆς ἰσχύος ἐμτιειρίᾳ τοῦ στολεμεῖν χρωμένων, Ἰου- 
δαίων δὲ ἀφειδέσι ταῖς δρμαῖς xai τοῖς ϑυμοῖς ἀχατασχέτοις" ἔἐστρα- 

j , M - ^ 5) , - M 2 , e , ^ 3t zc 5) 

τήγει δὲ τῶν μὲν αἰδώς, τῶν δὲ ἀνάγχη" v0 τὲ yag ἐξαφεῖναι ἴου- 
δαίους ὥσττερ ἄρχυσιν ἐνξδιλημμένους Ῥωμαίοις αἴσχιστον ἐδόκει, 
χαχεῖνοι μίαν ἐληείδα σωτηρίας εἶχον, εἰ βιασάμενοι ῥήξειαν τὸ 
τεῖχος" xal τῶν ἀπὸ σπείρας τις ἱπιπέων, Πεδάνιος τοὔνομα, τρε- 
πομένων ἤδη τῶν Ιουδαίων xol κατὰ τῆς φάραγγος συνωϑουμένων 
ῥόϑιον éx τιλαγίου τταρελαύνων τὸν ἵπστον ἁρπάζει τινὰ φεύγοντα 
τῶν ττολεμίων, νεανίαν στιβαρόν τε ἄλλως τὸ σῶμα χαὶ καϑωτιλισ- 
μένον, δραξάμενος ἐχ τοῦ σφυροῦ" τοσοῦτον μὲν ἑαυτὸν ἐχ τρέχοντος 

PAMLVRGCLatSyrHegesippus V 36 p. 350. Suidas s. Tícog, ῥόϑιον, στιβαρόν. 
1 εἰω 1, δὲ] δὴ 1, ἐπὶ τὰς χρείας] τὰσ χεῖρασ 3 2 τὸ ἱερὸν ἃ 

3 διήγειραν PAMVRC — 4i. marg. ιε΄ C 5 oic] οὖσ L oio αἱ ΡΜ ἐπέ- 
λιπον Ὁ ἥἤπειγε, et ex ἡ corr. A ἐπείγε P ἡπεγε C συνελθόντες) σαυελ- 
ϑόντεσ sic A 6 ἐλεῶν R eleonam Lat φύλαχεσ ἢἃὀ φυλακαῖσ ῥωμαίων 
in ἐπὶ τίϑένται 1, ἐντίϑενται C 8 ἔπειτα] ἐπὶ τὰ 1, ϑεραπείαις] 

Niese ϑεραπείασ codd. ϑεραπείᾳ Bekker διεχπαίσει»)] Destinon διεχπαίειν 
PAMLVR διεχπεσεῖν Ο decipi posse (—sperabant) Lat 10 πλησίων LC pro- 
prüs Lat εἶργον, sig ex corr. M διαναχόπτειν L 11 τὸ περιτείχισμα] 
τὸ ὑπὲρ τὸ τείχισμα 1, 18 χρωμένου 171 14 δ᾽ Ο τοῖσ-ϑυμοῖσ 1, 
15 δ᾽ C τό τεῖ (unc Syr Ἰουδαίους] τοῦ δέουσ 1, 10 ἐνειλημένους De- 
stinon Znretitos Lat 18 xai — 534,5 χελεύσας habet Suidas s. Τίτος omissis 

quibusdam aut immutatis τις om. C παιδάνιοσ L 19 συνωϑου- 

μένω M 20 ῥόϑιον — 21 πολεμίων habet Suidas s. ῥόϑιον ῥόϑιον — 
ἵππον] equo in aduersum montem a latere incitato praeteruectus Lat ó0- 
910v] ὄρϑιον ex corr. A παρελαύνων — 21 νεανίαν excerpsit Suid s. στι- 
βαρόν ἁρπώ. ζει (eras. uid. y) A ἁρπάζειν V — φεύγοντα vOv πολεμίων] ec 
hostibus fugam petentibus Lat — 21 τε — σῶμα] χατὰ τὸ σῶμα Suid s. Tícoc 

ἄλλωσ, ὦ ex ov corr. A χαϑοπλισμένον O ὡπλισμένον Suid 22 à» τρέ- 

χοντος] ἐχτρέχοντοσ legebatur ante Hudsonum currente Lat; ex equo se incli- 

nauerat Syr 
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ἐχτέχλινε τοῦ (zov, τοσοῦτον δὲ ἐπεδείξατο τῆς δεξιᾶς τὸν τόνον 

xai τοῦ λοιποῦ σώματος ἔτι δ᾽ ἐμιιειρίας ἱγιπιχῆς. Ó μὲν οὖν 
ὥσττερ τι χειμήλιον ἁρτεασάμενος ἧχε φέρων Καίσαρι τὸν αἰχμά- 
λωτον᾽ Τίτος δὲ τὸν μὲν λαβόντα τῆς δυνάμεως ϑαυμάσας, τὸν δὲ 
ληφϑέντα τῆς τιερὶ τὸ τεῖχος ἐτειχειρήσεως χολάσαι κελεύσας, αὐτὸς 

ἐν ταῖς τιερὶ τὸ ἱερὸν διαμάχαις ἦν χαὶ τὰ χώματα χατήττιξιγεν. 
9. Ἐν ᾧ Ἰουδαῖοι χαχούμενοι ταῖς συμβολαῖς ἀεὶ χατ᾽ ὀλίγον 

χορυφουμένου τοῦ zt0ÀéÉuov xol τῷ ναῷ προσέρποντος, χαϑατίερ 
σηπομένου σώματος αἀττέχοτιτον τὰ τιροειλημμένα μέλη φϑάνοντες 
τὴν εἰς τὸ τυρόσω νομήν. τῆς γὰρ βορείου χαὶ χατὰ δύσιν στοᾶς 
τὸ συνεχὲς πρὸς τὴν ᾿Αντωνίαν ἐμτιρήσαντες ἔτιειτα ἀτεέρρηξαν ὅσον 
πήχεις εἴχοσι, ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἀρξάμενοι χαίειν τὰ ἅγια. μετὰ 
δ᾽ ὑμέρας δύο, τετράδι xol εἰχάδι τοῦ τιροειρημένου μηνός, τὴν 
σελησίον στοὰν ὑττοειμτρᾶσι Ῥωμαῖοι, xal μέχοι τεεντεχαίδεχα ττη- 
χῶν προχόψαντος τοῦ πυρὸς ἀτιοχόπτουσιν ὁμοίως Ιουδαῖοι τὴν 
ὀροφήν, μήτε χαϑάπαξ ἐξιστάμενοι τῶν ἔργων καὶ τὸ πρὸς τὴν 
᾿ντωνίαν συναφὲς αὐτῶν διαιροῦντες" διὸ xoi τεαρὸν κωλύειν vrto- 
σπιμτίραντας, οἱ δὲ πρὸς τὴν ἐμβολὴν τοῦ πυρὸς ἠρεμήσαντες τὴν 
γομὴν ἐμέτρησαν αὐτῷ σφίσι χρησίμως. περὶ μὲν δὴ τὸ ἱερὸν οὐ 
διέλειστον ci συμβολαί, συνεχὴς δ᾽ ἣν xarà μέρος ἐχϑεόντων ἐπ᾽ 
ἀλλήλους ὃ πόλεμος. 

10. Τῶν Ἰουδαίων δέ τις χατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας ἀνὴρ τὸ τε 

PAMLVRCLatSyrHegesippus V 36 p. 350. Zonaras I p. 538. Suidas s. 

Τίτος. 
1 Ὁ ἐπεδείξατο, ξα suppl. A τῆς] tgo τε AVRC τὸν Om. 

Suid 2 δὲ VR ἔτι --- ἱππιχῆς] καὶ τῆς ἱππικῆς τέχνης τὴν ἀρετήν 
Suid ἐμπειρίαν habuisse uid. Syr et Suid fort. recte 3 φέρων -- 4 λαβόντα 
i. marg. suppl. A τῷ Καίσαρι Suid 4 ὃ δὲ Τίτος Suid ϑαυμάσας] 
ἐθαύμασεν 1, ὑπερϑαυμάσας Suid τὸν δὲ — 5 χελεύσας] δώροις αὐτὸν 

ἀμείψας τὸν ληφϑέντα ἀπέχτεινε Suid — 6 ἐν — qv] αὐ solitas pugnas rediit 
Syr διαμαχίαισ L — 7i marg. «s' Ο Ἰουδαῖοι] ἰουδαῖοι μὲν 1, χαχού- 
μεστνοι Sic A 9 μέλη] μέρη L 10 zoóco-:- V 13 δὲ VR — ustà δὴ 

ἡμέρας δύο] biduo autem post idus Lat τετράδη τετάρτη C Panemi 24. 
dies est 12. Augusti (prid. id. Aug.) anni Iuliani (70 p. Chr.) 14 πλησίον) 

πλησίαν Zon, om. Lat ὑποπιμπρῶσι MVR ὑποπιπρῶσι € 16 χαϑάπαξ! 
καϑάπαν LVRC omnino Lat — xai τὸ — 19 χρησίμως] et antoniae continentia 
dirimentes, cum liceret eis ac deberent incendium prohibere ; itaque immisso igne 

cursum eius otiosi pro sua utilitate metiebantur Lat τὸ om. M 17 συναφὲς 
αὐτῶν] σὺν «g' écvtov (σὺν eras.) L διὸ om. MVRC ὑποπιμπράντεσ 
MLVR 19 ἐμέτρησαν]) ἐνέμησαν VRC ἐμέτρησαν τῷ σφίσι χρησίμῳ Niese 
τοῦ ἱερῦμ 20 δὲ VR. 21 ἀλλήλοισ L 22 ἷ. marg. εζ΄ Ο τας] suppl. A 
om. I. 
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- P ^ D , ) , , } ^ € 

σῶμα βραχὺς xci τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος γένους 9. £vexa zal τῶν 
»^ » 1] ^(€ ; 3 ^ —t oo ' ^ i » ) , 

ἄλλων ἄσημος, Ιωναάϑης ἐχαλεῖτο, τεροελϑὼν xara τὸ τοῦ ἀρχιερέως 
, - f^ * € , € , 

᾿Ιωάνγνου μνημεῖον ἄλλα ve τιολλὰ ztoóc τοὺς Ῥωμαίους ὑπερηφάνως 
; ἢ NS 7 2: -— 

ἐφϑέγγετο xal τὸν ἄριστον αὐτῶν εἰς μονομαχίαν τιρουχαλεῖτο. τῶν 
, , ^ c , 3 9 re 

δὲ ταύτῃ παρατεταγμένων οἱ ztoAÀol μὲν ὑτιδερηφάνουν, ἦσαν δ᾽ oi 
Ν ^ , [42 , ^ - M 

κατὰ τὸ εἰχὸς ἐδεδοίχεσαν, ἡτυτετό ye μὴν τινῶν xol λογισμὸς οὐχ 
, - ^ , ^ * 2 , * 

ἀσύνετος ϑανατῶντι μὴ συμτυλέχεσϑαι" τοὺς γὰρ αἀτιεγνωχότας τὴν 
, cr € ^ E , , ' A ) 

σωτηρίαν ἅμα χαὶ τὰς ὁρμὰς αταμιεύτους ἔχειν xal τὸ ϑεῖον ev- 
, , M e ' - 2 , 

δυσώπητον, τό τὲ “:αραβάλλεσϑαι ztQ0G οἷς χαὶ τὸ νιχᾶν οὐ μέγα 
^ 2 51 , ^ - ^ , 2 2 , 3 ^ 

xal μετ΄ αἰσχύνης τὸ λειφρϑῆναι σφαλερόν, ovx ἀνδρείας ἀλλὰ ϑρα- 
, 3 ) 45 aM 139 

σύτητος εἶναι. μηδενὸς Ó ἐτεὶ στολὺ ττροϊόντος xal τοῦ Ἰουδαίου 
" » P] EY P] 2 LEY 5 

γπολλὰ χαταχερτομοῦντος αὑτοὺς εἰς δειλίαν, ἀλαζὼν γάρ vig ἣν 
3 - y € - Ὁ , 

αὐτῷ σφόδρα xal ὑπερήφανος, vOv Ῥωμαίων τις Πούδης ὄνομα 
- J?5 5! - € , ἢ 2j - , Ch, ? ^ ^ » 

τῶν ἐξ ἴλης Guéov βδελυξάμενος αὑτοῦ τά τὲ δήματα xai τὸ αὖ- 
- 3 ^ 3 , 

ϑαδες, εἰχὸς δὲ xal πρὸς τὴν βραχύτητα τοῦ σώματος αὑτὸν ἀσχέτι- 
- Z5 Η͂ , - 

τως ἑπαρϑῆναι, τυροττηδῷᾷ, xal τὰ μὲν ἄλλα zeouv συμβαλών, τεροε- 
, T xC ^ €- , z , ' » ' c2 , b , 

0031 δὲ ὑπὸ τῆς τύχης" πεσόντα γὰρ αὑτὸν ὃ Ιωνάϑης ἀποσφάττει 
᾽, , 3 ^ - -" , L c , , 

χιροσδραμών. ἔπειτα ἐπιβὰς τῷ vexoi τό ve ξίφος ἡ μαγμένον avé- 
ἵν I , , -— m 2X M 

σειξ xal τῇ λαιᾷ τὸν ϑυρεὸν ἐχπτηλάλαξέ ve τῇ στρατιᾷ ᾽τολλὰ χαὶ 
, ΄- ^ € € C , 2 , 

χερὸς τὸν τιεσόντα χομττάζων χαὶ τοὺς ὁρῶντας Ῥωμαίους énioxo- 
2 b € ^t - l4 ς 

των, ἕως αὐτὸν ἀνασχιρτῶντα xol ματαΐζοντα Πρῖσχός τις ἕχατον- 
, , , c - 3 - 

τάρχης τοξεύσας διήλασε βέλει" τιρὸς ὃ τῶν ve Ἰουδαίων xal τῶν 
Ῥωμαίων χραυγὴ συνεξήρϑη διάφορος. ὁ δὲ δινηϑεὶς ἐχ τῶν ἀλ- ! (ραυγῆ βου) pogos: ΠΌΘΟΣ : 

PAMLVRCLat Syr Hegesippus V 37 p. 351. 

19] cv Ace MVRC, om. PL. εἵνεχα 1 2r00m.C τοῦ om. VR. 3 o«v- 

vOv, io 1. ras. 3 litt. A — 4 προεχαλεῖτο L 5 δὲ VR. 6 dósdoix - σαν (eras. 
s)L 1 μὴ-συμπλέκεσϑαι αὶ S ἅμα — εὐδυσώπητον] neque cautos impetus 
deumque habere placabilem Lat ἅμα] Destinon ἀλλὰ PAL τά τε ἄλλα MVR 
ταῦτ᾽ ἀλλα C 9 ἀδυσώπητον VO πρὸς! χαὶ πρὸσ L 10 ληφϑῆναι L 
σφαλερόν] βλαβερὸν C ἀνδρίασ V?C 11 μηδενὸς δ᾽] καὶ μηδενὸσ L μη- 
δενὸσ δὲ VR προσιόντοσ L 12 χερτομοῦντοσ L ἀλαζὼν --- 14 ἱππέων) 
erat enim (autem cod. Vat) arrogantissimus quidam superbus e romanis nomine 

pudens ex ala equitum Lat 18 αὐτῷ σφόδρα] αὑτῶ σφόδρα M σφόδρα ξαυτοῦ 
L αὐτὸσ σφόδρα C ὑπερήφανος, τῶν Ῥωμαίων τις Πούδης] CLatHeg τῶν 
δωμαίων ὑπερήφανοσ πούδησ τίσ PAMLVRSyr Πούδης] udos Syr ὀνομαὶ 
τούνομα L 14 εἴλησ V! εἰλησ (sic) L εἰλῆσ R βδελλυξάμενοσ C τε 
om. L 15 sixóc] εἰχάσας Naber ἀπερισχέπτωσ C 16 προσπηδᾶ L 
συμβάλλων L 11 δὲ] δ᾽ LC, om. Βα ó om. M 18 ἐπιστὰ L — 19 τῇ 
Acid. À — ἀπηλαάλαξέ M ἐπιλάλαξε Ro (20 ἐπισχόπτων PA 21 ἀνασκηρ- 
τῶντα À μεταΐζοντα L —— 23 δεινηϑεὶσ A!'V!'R.— àx] ὑπὸ Τὶ 
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γηδόνων ini τὸ σῶμα τοῦ πολεμίου xaréztocv, ὠχυτάτην ἀττοφήνας 
ἐν πολέμῳ τὴν ἐπὶ τῷ ἀλόγως εὐτυχοῦντι νέμεσιν. 

ΠΙ. 1. Οἱ δὲ ἀνὰ τὸ ἱερὸν στασιασταὶ φανερῶς τὲ οὐχ ἀνίεσαν 
τοὺς ἐπὶ τῶν χωμάτων στρατιώτας ἀμυνόμενοι xa9* ἑκάστην ἡμέραν, 
xal τοῦ προειρημένου μηνὸς ἑβδόμῃ xoi εἰχαδι δόλον ἐνσχευάζονται 
τοιόνδε. τῆς ἑσττερίου στοᾶς τὸ μεταξὺ τῶν δοχῶν xol τῆς ὑπ᾽ 

αὐτῆς ὀροφῆς ὕλης ἀνατιιμτελᾶσιν αὔης, πρὸς δὲ ἀσφάλτου τε xal 
χείσσης᾽ ἔνπειϑ'᾽ ὡς χκατατπιονούμενοι δῆϑεν ὑπεχώρουν. πρὸς ὃ τῶν 
uiv ἀσχκέπτων πολλοὶ ταῖς ὁρμαῖς φερόμενοι προσέχειντο τοῖς ὕστο- 
χωροῦσιν ἐπί τε τὴν στοὰν ἀνεπτήδων τιροσϑέμενοι χλίμαχας, οἱ δὲ 
συνετώτεροι τὴν ἄλογον voortiv τῶν Ιουδαίων ὑπιονοήσαντες ἔμενον. 
χατετελήσϑη μέντοι τῶν ἀναττηδησάντων ἡ στοά, xav τούτῳ Ἰουδαῖοι 
γᾶσαν ὑποτειμτρᾶσιν αὐτήν. αἰρομένης δ᾽ αἰφνιδίως ττάντοϑεν τῆς 
φλογὸς τούς τε ἔξω τοῦ χινδύνου Ῥωμαίους ἔχτεληξις ἐπτέσχε δεινὴ 

χαὶ τοὺς ττερισχεϑέντας ἀμηχανία. χυχλούμενοι δὲ ὑττὸ τῆς φλογὸς 

οἱ μὲν εἰς τὴν ττόλιν ὀπίσω χατεχρήμνιζον ἑαυτούς, οἱ δ᾽ εἰς τοὺς 
σιολεμίους, ττολλοὶ δ᾽ ἐλπέδι σωτηρίας εἰς τοὺς σφετέρους χατα- 
“τηδῶντες ἐχλῶντο τὰ μέλη, πλείστων δ᾽ ἔφϑανε τὰς δρμὰς τὸ zog 
xai τινες τὴν φλόγα σιδήρῳ. πεεριεῖχε δ᾽ εὐϑέως xal τοὺς ἄλλως 
φϑειρομένους τὸ τεῦρ ἐτεὶ τελεῖστον ἐχφερόμενον. Καίσαρα δὲ καίτεερ 
χαλεπαίνοντα τοῖς ἀττολλυμένοις, ἐτεειδὴ δίχα “ταραγγέλματος ἀνα- 
βεβήχεσαν, ὅμως οἶχτος εἰσήει τῶν ἀνδρῶν" καὶ μηδενὸς προσα- 
μύνειν δυναμένου, τοῦτο γοῦν “ταραμύϑιον ἣν τοῖς φϑειρομένοις τὸ 
βλέπειν ὑπὲρ οὗ τις ἠφίει τὴν Ψυχὴν ὀδυνώμενον᾽ βοῶν τε γὰρ 
αὐτοῖς καὶ προπηδῶν xal τοῖς περὶ αὐτὸν ἐχ τῶν ἐνόντων éra- 

PAMLVRCLatSyr Hegesippus V 37 p. 352. Zonaras I p. 538. 

1 πολέμου VR 2 τῷ] τὸ ἃ τοῖσ MLVRC εὐτυχοῦσι MLVRC 

νέμεσιν, vs li. ras. À νέμειν R! 3 i. marg. ι΄ (sic) C δ᾽ LCZon 
ἀνὰ] χατὰ Μ 5 ἑβδόμῃ καὶ sixaói εἰκάδι ἐβδόμη L Panemi 27. dies est 
15. Augusti (XVIII kal. Sept.) anni Iuliani 70 p. Chr. 6 [σπερίου C τὸ — 
7 ὀροφῆς] spatium quod inter culmina ac trabes erat uacuum Lat ὑπ᾽ αὐτῆς] 
ἀπ᾽ αὐτὴῆσ MVRO ὑπ᾽ αὐταῖς ed. pr. ἐπ᾿ αὐτῆς cod. L. B. apud Hauerkampum 
ἀναπίμπλασιν 1, ἀναπιμπλᾶσιν, Δ ex o corr. V ἀναπιπλᾶσιν C αὔης] στύπ- 
co L 8 ἔπειϑ'] ἐπεὶ δ᾽ 1, ἔπειτα ΒΟ 10 ἐπήδων ΒΟ [12 τοῦτο PA 
οἱ ἰουδαῖοι AMVRC 13 ὑποπιμπρῶσιν VR ὑποπιπρῶσιν C δὲ VR 
ve om. 1, 15 περισχεϑέντασ, 9 i.ras. Μ ó' LC 16 ὀπίσω om. CLat 
χαταχρημνίζοντες Destinon αὐτοὺσ AV αὑτοὺσ ΜῊ óRVR — 1716 VR 
εἰς tovc σφετέρους] in puteos Lat 18 δὲ VR. 19 δὲ VR. ἄλλουσ MLatSyr 
20 φϑειρομένους] fugientes Lat χαῖσαρ Ὁ καίπερ om. L 21 ἀναβεβή- 
χασιν 1, 22 προσαμύνειν)] προσεπαμύνειν M. x&v προσαμύνειν L prohibere — 

incendium Lat 24 τις om. C τὴν ψυχὴν ἠφίει tr. O 25 τοῖς] voto C 

10 

15 

20 



10 

τ Qt 

E DE BELLO IUD. VI 183—191 (It! 2) 591 

μύνειν zaQaxaAOy δῆλος jr. τὰς δὲ φωνὰς ἕχαστος xal τὴν διά- 
ϑεσιν ὥσττερ τι λαμτιρὸν ἀττοφέρων ἐντάφιον εὔϑυμος ἀττέϑνησχεν. 

ἔνιοί ye μὴν ἐτεὶ τὸν τοῖχον τῆς στοᾶς ὄντα τιλατὺν ἀναχωρήσαντες 
ἐχ μὲν τοῦ πυρὸς διεσώϑησαν, ὑττὸ δὲ τῶν Ιουδαίων τειερισχεϑέντες 

ἐχεὶ πτολὺ μὲν ἀντέσχον διατιτρωσχόμενοι, τέλος δὲ τιάντες ἔσεεσον, 
2. χαὶ τελευταῖός τις αὐτῶν νεανίας, ὀνόματι .“1όγγος, ὅλον ἔπιι- 
χοσμήσας τὸ πάϑος xol κατ᾽ ἄνδρα μνήμης ἀξίων ὄντων τιάντων 
τῶν ἀπολωλότων ἄριστος φανείς. ὃν οἱ μὲν Ἰουδαῖοι τῆς τε ἀλχῆς 

ἀγάμενοι xol ἄλλως ἀνελεῖν ἀσϑενοῦντες χαταβῆναι πιρὸς αὐτοὺς 
ἐπὶ δεξιᾷ παρεχάλουν, ὃ δὲ ἀδελφὸς Κορνήλιος ix ϑατέρου μὴ 
χαταισχῦναι τὸ σφέτερον χλέος χαὶ τὴν Ῥωμαίων στρατιάν. τούτῳ 
χεεισϑεὶς xol διαράμενος φανερὸν ἑχατέροις τοῖς τάγμασι τὸ ξίφος 

αὑτὸν ἀναιρεῖ. τῶν δὲ τῷ πυρὶ τιερισχεϑέντων ᾿Αρτώριός τις sta 
γουργίᾳ διασώζεται" ττροσχαλεσάμενος γάρ τινὰ τῶν στρατιωτῶν 
«Ἰούκιον, ᾧ συνεσχήνει, μεγάλῃ τῇ φωνῇ ,,χληρονόμον, ἔφη, κατα- 
λείσεω σὲ τῶν ἐμαυτοῦ χτημάτων, εἰ ποροσελϑών ue δέξαιο.“ τοῦ 
δὲ ἑτοίμως προσδραμόντος ὃ μὲν im αὐτὸν χατενεχϑεὶς ἔζησεν, ὃ 
δὲ δεξάμενος ὑπτὸ τοῦ βάρους τῷ λιϑοστρώτῳ τιροσαραχϑεὶς '“παρα- 
χρῆμα ϑνήσχει. τοῦτο τὸ τιάϑος τιρὸς χαιρὸν μὲν Ῥωμαίοις ἐνε- 
ποίησεν ἀϑυμίαν, πρὸς δὲ τὸ μέλλον ὅμως ἀπιαραχλήτους χατε- 
σχεύασεν φυλαχτιχωτέρους t€ πιρὸς τὰς Ἰουδαίων ἀπτάτας ὠφέλησεν, 

ἐν αἷς τὰ πολλὰ δι᾿ ἄγνοιαν τῶν τότιων χαὶ τὸ ἦϑος τῶν ἀνδρῶν 
ἐβλάτίτοντο. χατεχάη δ᾽ ἡ στοὰ μέχρι τοῦ Ἰωάννου τιύργου, ὃν 
ἐχεῖνος ἐν τῷ πρὸς Σίμωνα ττολέμῳ χατεσχεύασεν ὑττὲρ τὰς ἐξα- 
γούσας ὑττὲρ τὸν ξυστὸν στύλας᾽ τὸ δὲ λοιττὸν ἐπὶ διεφϑαρμένοις 

PAMLVRCLatHegesippus V 38 p. 353. 

1 ó$euan. P — 2 ἀποφέρων] ἀποφαίνων C εὐθύμωσ L ὃ τέλοσ, t 
i.ras. A ἔπεσον, o ex « corr. ἃ 6 τελευταῖον MVRC αὐτῶν τίσ tr. L 
fort. recte ,6γγος] longinus HegSyr ἐπισχομήσασ C! 7 ἄξιον PAM 

ὄντων om. PAM πάντων om. L 8 τε om. P 9 ἀσϑενοῦντες] ϑέλοντεσ 

LLat yo ἀσϑενοῖντεσ i. marg. L 10 ἐπιδεξιὰ P ἀδελφὸσ δὲ tr.L 
11 χαταισχύνων L στρατείαν À τούτω ex vo corr. Ὁ 12 πισϑεὶσ A 
φανερὸν om. C 18 αὐτὸν AV ξαυτὸν LO τῷ] τὸ A περισχεϑέντων, 
των 5.0 ᾿Αρτώριός] σερτώριόσ O argorius Lat artorius Heg 14 τῶν 
συστρατιωτῶν ML commilitone Lat 16 σε καταλείπω tr. L 10 προσελ- 
ϑὸν Βι [8 δὲ δεξάμενος] δεξάμενοσ δ᾽ 1, τῷ] τὸ Ὁ προσραχϑεὶσ L 
19 ῥωμαίουσ L 20 r0] τῷ LV ἀπαρακλήτους om. MVRCLat χκατε- 
σχεύασεν] προκατεσχεύασεν L χατασχευάσαν Destinon— 21 φυλαχτοτέρουσ C 
τε] χαὶ MLVRCLat πρὸς] εἰσ L 22 eic] οἷ], ἄγνοιαν] ἀπόνοιαν Li 
τοῦ ἤϑους uertit Lat 28 δὲ LVRO 24 ὑπὲρ τὰς — 25 πύλας] supra portas 
quae in aystum ducerent Lat 25 ὑπὲρ] ὑπὸ, Oi. ras. m. 2 R, ἐπιδιεφϑαρ- 
μένοισ PALROC 
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ἤδη Ἰουδαῖοι τοῖς ἀναβᾶσιν ἀπέχοψαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ χαὶ Ῥω- 
μαῖοι τὴν βόρειον στοὰν ἐνέπρησαν μέχρι τῆς ἀνατολιχῆς ὅλην, ὧν 
ἢ συνάτιτουσα γωνία τῆς πεϑει ρα χαλουμένης φάραγγος ὑπερδε- 
δόμητο, παρ᾽ ὃ χαὶ φοβερὸν ἣν τὸ βάϑος. χαὶ τὰ μὲν περὶ τὸ 
ἱερὸν ἐν τούτοις ἦν. 

3. Τῶν δὲ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ φϑειρομένων χατὰ τὴν πόλιν ἄπειρον 
μὲν ἔπιπτε τὸ πλῆϑος, ἀδιήγητα δὲ συνέβαινε τὰ πάϑη. καϑ' 
ἑκάστην γὰρ οἰχίαν, εἴ που τροφῆς παραφανείη σχιά, πόλεμος ἣν, 
zal διὰ χειρῶν ἐχώρουν οἱ φίλτατοι πρὸς ἀλλήλους ἐξαρτεάζοντες 

τὰ ταλαίμεωρα τῆς ψυχῆς ἐφόδια. «τίστις δ᾽ ἀπορίας οὐδὲ τοῖς 

ϑνήσχουσιν ἦν, ἀλλὰ xal τοὺς ἐχτενέοντας οἱ λῃσταὶ διηρεύνων, μή 
τις ὑπὸ χόλπιον ἔχων τροφὴν σχήττοιτο τὸν ϑάνατον αὑτῷ. οἱ δ᾽ 
bm. ἐνδείας κεχηνότες ὥσπερ λυσσῶντες χύγες ἐσφάλλοντο, χαὶ mro 

φέροντο ταῖς TE ϑύραις ἐνσειόμενοι μεϑυόντων τρόπον χαὶ ὑπ᾽ 
ἀμηχανίας εἰς τοὺς αὐτοὺς οἴχους εἰσπτηδῶντες δὶς ἢ τρὶς ὥρᾳ 

μιᾷ. πάντα δὲ ὑπ᾽ ὀδόντας γεν ἡ ἀνάγχη, xoi τὰ μηδὲ τοῖς Qv- 
παρωτάτοις τῶν ἀλόγων ζῴων πρόσφορα συλλέγοντες loSiti buts 
φέρον" ζωστήρων γοῦν xal ὑποδημάτων τὸ τελευταῖον οὐχ ἀπέ- 
σχοντο καὶ τὰ δέρματα τῶν ϑυρεῶν ἀπτοδέροντες ἐμασῶντο. τροφὴ 
δ᾽ ἣν χαὶ χόρτου τισὶ τταλαιοῦ σπάραγμα" τὰς γὰρ ἶνας ἔνιοι συλ- 

, , * , 3) -" ΄ 7 

λέγοντες ἐλάχιστον σταϑμὸν ἐπώλουν ΑἸττιχῶν τεσσάρων. καὶ τί 

PAMLVRCLatHegesippus V 39 p. 353. ZonarasIp.538. Eusebius hist. eccl. 

III 6, 10. Ioh. Chrysostomus uol. I p. 51. 
1 Ἰουδαῖοι] Hudson cum LatHeg et cod. Gall. ἐουδαίοισ codd. — rois &va- 

βαίνουσιν PA ó VR 2 ὧν — 4 βάϑος] (porticum) continentem angulos 

eius, quae appellatur cedronos, supra uallem aedificata: unde etiam profunda 

erat et. horribilis eius altitudo Lat ὧν] ὧν yàg 5 8 γωνία] γημία A 

ὑπερδεδώμητο PA 4 τὰ μὲν incip. Chrysostomus τὰ, « ex corr. P 

6 i. marg. x C τῶν] incip. Eusebius δ᾽ LCEuseb Chrys 7 τὸ 

om. L χαϑ᾽ — S οἰκίαν] in dies namque singulos Lat 8 παραφανείη) 

παρεφάνη L 10 ταλαίπωρα] πάλαι παρὰ C δὲ VR 11 ἐμπνέοντασ 

AEuseb 12 ὑπὸ τὸν χύόλπον Ohrys σχήπτοιτο — 13 ἐσφάλλοντο] moreretur ; 

ipsos autem spes egestate. uictus hiantes uelut canes rabidos decipiebat Lat, unde 

αὐτοὶ δ᾽ pro αὑτῷ, ot δ᾽ Destinon αὐτῶ PALVOC ἑξαυτῶ MChrys αὐτοῦ 

Euseb δὲ VR 13 χαὶ — 16 μιᾷ] et inpingentes in ostia tamquam ebrii 

ferebantur easdemque domos bis ac ter eodem momento desperatione inquie- 

tabant Lat παρεφέροντο, c i. ras. V παρεφαίνοντο L 14 χαὶ om. Chrys 

ὑπὸ EusebChrys 15 εἰς] om. L et Eusebii cod. E δὲ εἰς Chrys εἰσπηδῶν- 

τες] εἰσεπήδων LVROLat Euseb Chrys et fort. Syr 10δ᾽ Ο ὑπὸ δόντασ ἃ 

τὰ μηδὲ] κατὰ μηδενὸσ 1, [8 ζωστήρω ΒΒ ἀπείχοντο Niese 19 ἀποδέροντεσ, 

ἕρον i. ras. Μ ἐμασσῶντο LCChrys 20 δὲ VRC Euseb Chrys τισὶ] τι L, 

om. Lat σπαράγματα LCEuseb /aceramenta Lat τὰς γὰρ — 21 σταϑμὸν) 
cuius (foeni) nonnulli exiguum pondus Lat 21 i. marg. χα € 
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δεῖ τὴν ém' ἀψύχοις ἀναίδειαν τοῦ λιμοῦ λέγειν; εἶμι yag αὐτοῦ 
δηλώσων ἔργον oiov μήτε παρ᾿ Ἕλλησιν μήτε παρὰ βαρβάροις 
ἱστόρηται, φριχτὸν μὲν εἰτιεῖν, ἄπιστον δὲ ἀχοῦσαι. xal ἔγωγε 
μὴ δόξαιμι τερατεύεσϑαι τοῖς αὖὐϑις ἀνθρώτιοις, xav τιαρέλειτιον 
τὴν συμφορὰν ἡδέως, εἰ μὴ τῶν xav' ἐμαυτὸν εἶχον ἀττείρους μάρ- 

τυρας. ἄλλως τὲ xal Ψυχρὰν ἂν χαταϑείμην τῇ ττατρίδι χάριν 
χαϑυφέμενος τὸν λόγον ὧν πέπονθεν τὰ ἔργα. 

4. Γυνή τις τῶν ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην χατοιχούντων, Mooía vov- 
γομα, ττατρὸς Ἐλεαζάρου, κώμης Βηϑεζουβᾶ, σημαίνει δὲ τοῦτο οἶχος 

ὑσσώπου, διὰ γένος καὶ τιλοῦτον ἐπίσημος, μετὰ τοῦ λοιτιοῦ τιλήϑους 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα χαταφυγοῦσα συνεττολιορχεῖτο. ταύτης τὴν μὲν 
ἄλλην χτῆσιν οἱ τύραννοι διήρπασαν, ὅσην ix τῆς Περαίας ἀνα- 
σχευασαμένη μετήνεγχεν εἰς τὴν τιόλιν, τὰ δὲ λείψανα τῶν χειμηλίων 
χαὶ εἴ τι τροφῆς ἐπινοηϑείη χκαϑ᾽ ἡμέραν εἰσττηδῶντες ἥρτεαζον οἱ 
δορυφόροι. δεινὴ δὲ τὸ γύναιον ἀγαγνάχτησις εἰσήει, xal ττολλάχις 
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οιδοροῦσα καὶ χαταρωμένη τοὺς «ozayag ἐφ᾽ αὑτὴν ἠρέϑιζεν. ὡς 
δ᾽ οὔτε τεαροξυνόμενός τις οὔτ᾽ ἐλεῶν αὐτὴν ἀνήρει, καὶ τὸ μὲν 
εὑρεῖν τι σιτίον ἄλλοις ἐχοτεία, ττανταχόϑεν δὲ ἄπορον ἣν ἤδη καὶ 
τὸ εὑρεῖν, ὃ λιμὸς δὲ διὰ στελάγχνων χαὶ μυελῶν ἐχώρει xal τοῦ 
λιμοῦ μαλλον ἐξέχαιον οἱ ϑυμοί, σύμβουλον λαβοῦσα τὴν ὀργὴν 
μετὰ τῆς ἀνάγχης ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει, καὶ τὸ τέχνον, ἦν δὲ αὐτῇ 

PAMLVRCLatHegesippus V 40 p. 354. Zonaras I p. 538. Eusebius hist. 
eccl. III 6, 12. Ioh. Chrysostomus uol. I p. 51. 

1 εἰμὶ, ἃ ex ἡ corr. € αὐτοῦ! αὐτὸν ἃ 2 ὁποῖον Euseb παρὰ 
ante βαρβάροις om. L 3 δ᾽ LCEuseb ἔγωγε! ἐγὼ δὲ VRCChrys 
4 δόξαιμη A xv] xai € παρέλιπον MRCEusebChrys παρ -- ἔλειπον 
V intermitterem Lat 5 τῶν xat' ἐμαυτὸν om. Lat 6 ψυχρὰν] ali- 
quam Lat ἂν om. RCChrys χατεϑέμην L et Eusebii cod. E z«ou] 
χώραν C 1 χαϑυφέμενος — ἔργα om. P χκαϑυφειμένοσ A ὧν] οὗ 
VRCChrys πέπονθα R? 8 rig om. VREuseb τὸ»] τῶν VC ugue € 
9 B59sCov8a] 1, βαϑεχώρ PAVRC βεϑεζώρ M. yo βαϑεξζώρ! αλλβαϑαχώρ (sic) 
i. marg. L uatezoba aut uatezobra Lat Βαϑεζὼρ Euseb Βηϑεζὼ Chrys Pethrub 
Syr Βηϑεζὼβ Hudson 10 ὑσσόπου R ἐπίσημον VRC 14 xai] x&v 
VRCEusebChrys χαϑ᾽ ἡμέρας Chrys 15 δὲ] om. M δὴ Hudson πολ- 
λάχι AVR! 10 ἐφ᾽ ἑαυτὴν MLCEusebChrys ἐπαυτὴν P 11 δ᾽ ovre] δὲ 
οὔτε VR δ᾽ οὐδ᾽ ó L οὔτε PLVR χαὶ τὸ --- 18 ἐχοπία] sed uictum 
quidem patrando alüs laborabat Lat, qui fort. τῷ pro τὸ habuit 18 σιτίου 

Spanheim ἄλλως Chrys πάντοϑεν L fort. recte δ᾽ LCEusebChrys 
19 ὃ λιμὸς] χαὶ ὃ λιμὸς Eusebii codd. quidam τοῦ om. VRC 20 ἐξεχαίοντο 
Eusebii codd. quidam 21 ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει! LVRCEusebChrys ἐχώρει 
ἐπὶ τὴν φύσιν PAM δ᾽ MLC EusebChrys 
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παῖς ὑπομάστιος, ἁρπιασαμένη .,ββρέφος, eizev, ἄϑλιον, ἐν πολέμῳ 
xci λιμῷ xci στάσει τίνι σε τηρήσω; τὰ μὲν zagà Ῥωμαίοις δου- 
λεία, xav ζήσωμεν ἐπ᾽ αὐτούς, φϑάνει δὲ καὶ δουλείαν ὁ λιμός, 
οἱ στασιασταὶ δὲ ἀμφοτέρων χαλεπώτεροι. VOL, γενοῦ μοι τροφὴ 
xal τοῖς στασιασταῖς ἐρινὺς xal τῷ βίῳ μῦϑος ὃ μόνος ἐλλείπων 
ταῖς Ἰουδαίων συμφοραῖς.“ xol ταῦϑ'᾽ ἅμα λέγουσα χτείνει τὸν 

υἱόν, ἔπειτ᾽ ὀπτήσασα τὸ μὲν ἥμισυ κατεσϑίει, τὸ δὲ λοιττὸν χατα- 
χαλύψασα ἐφύλαττεν. εὐθέως δ᾽ οἱ στασιασταὶ παρῆσαν, xol τῆς 
ἀϑεμίτου χνίσης σπάσαντες ἠτιείλουν, εἰ μὴ δείξειεν τὸ παρα- 

σχευασϑέν, ἀττοσφάξειν αὐτὴν εὐθέως. ἡ δὲ χαὶ μοῖραν αὐτοῖς el- 
γοῦσα χαλὴν τετηρηχέναι τὰ λείψανα τοῦ τέχγου διεχάλυψεν. τοὺς 
δ᾽ εὐθέως φρίχη xai παρέχστασις docu xal παρὰ τὴν ὄψιν ἔπε- 
σεήγεσαν. ἡ δ᾽ ,,(ἐμόν, ἔφη, τοῦτο τέχνον γνήσιον xai τὸ ἔργον ἐμόν. 
φάγετε, χαὶ γὰρ ἐγὼ βέβρωχα. μὴ γένησϑε μήτε μαλαχώτεροι γυ- 
γαιχὺς μήτε συμπαϑέστεροι μητρός. εἰ δ᾽ ὑμεῖς εὐσεβεῖς xal τὴν 
ἐμὴν ἀποστρέφεσϑε ϑυσίαν, ἐγὼ μὲν ὑμῖν βέβρωχα, καὶ τὸ λοιττὸν 
δὲ ἐμοὶ μεινάτω.“ μετὰ ταῦϑ'᾽ οἱ μὲν τρέμοντες ἐξήεσαν, τερὸς ἕν 
τοῦτο δειλοὶ xal μόλις ταύτης τῆς τροφῆς τῇ μητρὶ παραχωρήσαντες, 
ἀνεγελήσϑη δ᾽ εὐθέως ὅλη τοῦ μύσους ἡ πόλις, xol πρὸ ὀμμάτων 
ἕχαστος τὸ zt Joc λαμιβάνων ὥστιερ αὐτῷ τολμηϑὲν ἔφριττε. σπουδὴ 

PAMLVRCLatHegesippus V 40 p.355. ZonarasI p.539. Eusebius hist. 

eccl. ITI 6, 14. Ioh. Chrysostomus I p. 51. 

1 ὑπομάζιοσ MLZonChrys men V Ἃἃρπασαμένη] MLCLatEuseb 
ChrysSyr et ex corr. A ὃν ἀρπασαμένη PA!VR ἀναρπασαμένη Holwerda — 2 τη- 
Qoo] τηρῶ LEuseb fort. recte τὰ uiv — 3 αὐτούς] apud romanos quidem 
etiamsi uixeris seruiturus es Lat δουλείαν A! 3 x7] ὑπ᾽ ex corr. α ἐπ᾽ 
αὐτοῖς Hudson ex Eusebio Valesii 4 δ᾽ CChrys — 5 ἐρινγνύσ (prius v i. ras. A) 
PAChrys 6 ταῦτα VR. 7 ἔπειτα ΜΕ χαλύψασα L — 8 δὲ VRChrys 
9 ἀϑεμήτου C χκνίσσησ MChrys χνήσησ C ἠπείλουν, ἡ |. ras. m. 2 R 
10 χαλὴν εἰποῦσα tr. L.— 11 ἀπεκάλυψεν PM διανεχάλυψε Eusebii codd. quidam 
ἀνεκάλυψε Zon 12 δὲ VRChrys παρέχστασις] παρέχτασισ P φρενῶν 

ἔχστασισ MLVRCEusebChrysSyr παρὰ] πρὸς Chrysostomi codd. quidam — ad 
ἐπεπήγεσαν |l. marg. ἐξεπλάγησαν L 13 δὲ LVRC Euseb Chrys τοῦτο τὸ 

τέχνον AMLVROC Euseb Chrys 14 μὴ] καὶ uj P 1ὅ δὲ LVR 16 ἐγὼ — 
11 μεινάτω] ego consummabo sacrificium meum, manducabo quod reliquum est 
cod. AHeg ὑμῖν] om. LLat ἥμισυ Chrys; cf. u. 5 xci om. Lat 17 di] 

om. 1, δ᾽ C Euseb Chrys ταῦτα LVRC Chrys 18 δηλοὶ C τῆς] τέως τῆς 

Zon 19 δὲ MVROhrys 20 ἀναλαμβάνων Eusebii codd. plerique ὥσπερ -- 
τολμηϑὲν] tamquam ipse hoc admisisset Lat ὥσπερ] ὧσ παρ᾿ PAMVRC Euseb 
«vto HR αὐτοῦ Eusebii codd. nonnulli τολμηϑὲν] PML Lat Euseb Chrys 
τὸ μ᾽ 
v0À9by Α χαινοτομηϑὲν VRO ἔφριττεν LO 
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δὲ τῶν λιμωττόντων ἐπὶ τὸν ϑάνατον ἢν. χαὶ μαχαρισμὸς τῶν φϑα- 
σάντων τιρὶν ἀχοῦσαι χαὶ ϑεάσασϑαι χκαχὰ τηλιχαῦτα. 

5. Ταχέως δὲ καὶ Ρωμαίοις διηγγέλϑη τὸ πάϑος. τῶν δ᾽ οἱ 

μὲν ἠπείστουν, οἱ δὲ ῴχτειρον, τοὺς δὲ ττολλοὺς εἰς μῖσος τοῦ ἔϑνους 

σφοδρότερον συνέβη προελϑεῖν. Καῖσαρ δὲ ἀτιελογεῖτο καὶ ττερὶ 
τούτου τῷ ϑεῷ, φάσχων zagà μὲν αὐτοῦ Ιουδαίοις εἰρήνην καὶ 
αὐτονομίαν τιροτείνεσϑαι καὶ ττάντων ἀμνηστίαν τῶν τετολμημένων, 

τοὺς δὲ ἀντὶ μὲν ὁμονοίας στάσιν, ἀντὶ δὲ εἰρήνης πόλεμον, πιρὸ 
χόρου δὲ καὶ εὐθηνίας λιμὸν αἱρουμένους, ἰδίαις δὲ χερσὶν ἀρξα- 

μέγους καίειν τὸ συντηρούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν ἱερὸν αὐτοῖς, εἶναι uci 
τοιαύτης τροφῆς ἀξίους. χαλύψειν μέντοι τὸ τῆς τεχνοφαγίας μύσος 
αὐτῷ τῷ τῆς ττατρίδος πτώματι xol οὐ χαταλείινειν ἐπὶ τῆς οἰχου- 
μένης ἡλίῳ χαϑορᾶν πόλιν, ἐν yj μητέρες οὕτω τρέφονται. τεροσ- 

ἤχειν μέντοι ττρὸ μητέρων :τατράσιν τὴν τοιαύτην τροφήν, OL χαὶ 
μετὰ τηλιχαῦτα τιάϑη μένουσιν ἐν τοῖς ὅτελοις. ταῦϑ'᾽ ἅμα διεξιὼν 
ἐνενόει καὶ τὴν ἀπόγνωσιν τῶν ἀνδρῶν" οὐ γὰρ ἂν ἔτι σωφρονῆσαι 
τοὺς πάντα τιροττετονϑότας ἐφ᾽ οἷς εἰχὸς ἣν μεταβαλέσϑαι μὴ 
γεαϑοῦσιν. 

IV. 1. Ἤδη δὲ τῶν δύο ταγμάτων συντετελεχότων τὰ χώματα 
“1ώου μηνὸς ὀγδόῃ προσάγειν ἐχέλευσε τοὺς χριοὺς χατὰ τὴν ἕσπέ- 
ριον ἐξέδραν τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ. πρὸ δὲ τούτων ἕξ ἡμέρας ἀδια- 
λείσστως ἣ στερροτάτη πασῶν ἑλέπολις τύπτουσα τὸν τοῖχον οὐδὲν 
2 3 ^ ^ , ^ - 2! ἡ ' , XC c , 

QvvOev, αλλὰ xol ταύτης xol τῶν ἀλλων TO μέγεϑος xai» αρμονία 

PAMLVRCLatHegesippus V 41 p. 356. Zonaras I p. 539. Eusebius hist. 

eccl. III 6, 16. Ioh. Chrysostomus I p. 52. 

1 λιμοττόντων PA 2 τηλιχαῦτα κακὰ tr. Chrys τηλικαῦτα] finit 
Eusebius 3 óupyyé£229; A! — δὲ VROChrys 4 ὠκτειραν LVRC ὠχτει- 

ραν τοὺσ δὲ, litt. ραν rovc ὃ i. ras. L πολλοὺς] λοιποὺσ 1, σφοδρό- 
τερον τοῦ ἔϑνουσ tr. 1, 5 προελϑεῖν] fin. Chrys ὁὃδ᾽ C — zal om. Lat 
6 αὐτοῦ] αὐτοὺσ VR. ἰουδαίουσ L.— 1 προὐτείνεσϑαι C ἀμνηστείαν C 
850 L  Ouowoíac A! δ 9 δὲ χαὶ] δέ τοι χαὶ L δὲ iterauit C 
10 ὑμῶν L αὐτοῖς] PALLat αὐτοὺσ ΜΥΒΟ 11 μέντοι] μέν Ρ 12 αὐτῷ] 
αὐτὸν ex corr. A, om. Lat 138 τῶι ἡλίωι 1 μητέραισ ἃ προσήζχει L 
10 σωφρονίσαι PL 17 προπεπονϑό -τασ, eras. v V ἐφ᾽ oig — 18 πα- 
ϑοῦσιν] quibus antequam ea paterentur mutare sententiam sperabantur Lat 
μετὰβαλλέσϑαι Α μεταβάλλεσϑαι L μὴ παϑοῦσιν] πεπονϑότασ Ο μὴ πά- 
ϑωσιν Naber 19 i marg.z9' C 20 ὀγδόῃΠ!η L Loi S. dies est 27. Augusti 
(VI k. Sept.) anni Iuliani (10 p. Chr.) προσαγαγεῖν 1, κατὰ] χαὶ κατὰ P 
21 ἔξωϑεν] ἔωϑεν PA! ἔσωϑεν MLVRO et ex corr. A exterioris Lat; cf. $ 151. 
245.250 πρὸ] προσ € ἡμέραισ AMVRC 22 στερρωτάτη O τύχον 
ΡΊΒ et ut uid. V! — 23 τοῦ μεγέϑους legisse uid. Lat 
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τῶν λίϑων qv ἀμείνων. τῆς δὲ βορείου πύλης ὑπώρυττον ἕτεροι 
τοὺς ϑεμελίους xol πολλὰ ταλαιτπτωρήσαντες τοὺς ἔμπρροσϑεν λίϑους 

ἐξεχύλισαν. ἀνείχοντο δ᾽ ὑπτὸ τῶν ἐνδοτέρω xol διέμεινεν ἡ πύλη, 
μέχρι τὰς δι’ ὀργάνων xal τῶν μοχλῶν ἐπιχειρήσεις ἀττογνόντες 
χλίμαχας ταῖς στοαῖς προσέφερον. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι χωλῦσαι μὲν οὐχ 
ἔφϑασαν, ἀναβᾶσι δὲ συμπεσόντες ἐμάχοντο, x«i τοὺς uiv ἀνω- 
ϑοῦντες εἰς τοὐπίσω χατεχρήμνιζον, τοὺς δ᾽ ὑπαντιάζοντας ἀνή- 

ρουν᾽ τιολλοὺς δὲ τῶν κλιμάκων ἀποβαίνοντας χερὶν φράξασϑαι τοῖς 

ϑυρεοῖς παίοντες ταῖς δομφαίαις ἔφϑανον, ἐνίας δὲ γεμούσας ÓztÀL- 

τῶν κλίμακας “ταραχλίνοντες ἄνωθεν χατέσειον᾽ ἣν δ᾽ οὐχ ὀλίγος 

χαὶ αὐτῶν φόνος. οἱ δὲ ἀγενεγχόντες τὰς σημαίας περὶ αὐτῶν 

ἐπολέμουν, δεινὴν ἡγούμενοι καὶ πρὸς αἰσχύνης τούτων τὴν ἀρτταγήν. 

τέλος δὲ χαὶ τῶν σημαιῶν οἱ Ἰουδαῖοι χρατοῦσιν χαὶ τοὺς ἀγαβάντας 

διαφϑείρουσιν" οἱ δὲ λοιττοὶ πρὸς τὸ τῶν ἀπολωλότων τιάϑος ὁρ- 

ρωδοῖντες ἀνεχώρουν. τῶν μὲν οὖν Ῥωμαίων ἄπραχτος οὐδεὶς ἀττιέ- 

ϑανεν, τῶν δὲ στασιαστῶν οἱ xarà τὰς ττροτέρας μάχας ἠγωνίσαντο 

γενναίως xai τότε καὶ Ἐλεάζαρος ἀδελφιδοῦς τοῦ τυράνγου Σίμωνος. 

ὃ δὲ Τίτος ὡς ἑώρα τὴν ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἱεροῖς φειδὼ πρὸς 

βλάβης τοῖς στρατιώταις γινομένην καὶ φόνου, τὰς πύλας ττροσέ- 

ταξεν ὑφάπτειν. 
2. "Ev δὲ τούτῳ πρὸς αὐτὸν αὐτομολοῦσιν "A4vavóc τε ὃ ἀφαμ- 

μαούς, τῶν Σίμωνος δορυφόρων 6 φονιχώτατος, xal ᾿Αρχέλαος υἱὸς 

ἸΠαγαδδάτου, συγγνώμην ἐλτείσαντες ἐττειδὴ χρατούντων Ἰουδαίων 

PAMLVRCLatHegesippus V 42 p. 359. Zonaras I p. 539. 

1 ἀμείνον Ῥ ἀμείνω L ὑπόρυττον PA! 2 ἔμπροσϑεν] ἔξωϑεν 

LLat 8 ἐξεχύλησαν L!'C ἀνείχετο MLVRC δὲ VR ἐνδοτέρων L 

διέμενεν VRC manserunt Lat 4j πύλη] poríae Lat 4 διὰ τῶν ὀργάνων 
ALVRC 5 χλίμαχα V 6 ἀναβασι PAM ἀναβάσει L τοὺς] oto L 

7 δὲ MVR ὕὑπαντιάζοντεσ L 8 ἀποβαίνοντεσ L τοὺσ ϑυρεοὺσ P 

9 παίοντεσ, € ex « corr. Α 10 rào χλίμαχασ P παρακλίναντεσ L 

δὲ VR 11 αὐτῶν] romanorum Lat avevéyxavtto LVRO (signis) ablatis 

Lat 12 πρὺς] πρὸ P 13 σημαίων PA'R τοὺς ἀναβάντας] eos qui 

una cum his ascenderant Lat 14 ὁρωδοῦντεσ C 15 ἀνεχώρουν, 

d ex 2 cor. A. οὖν om. Μ 16 προτέρας] πρώτασ M — 17 yevata V 

ἀδελφιδὸσ P δὲ ἀδελφιδοῦσ M ὃ ἀδελφιδοῦσ L τυρ- ἄννου ἃ 19 βλάβην 

PZon φόνον P 2: 1. marg. xy C  Avaviag uertit Syr ὃ “ἀφαμμαούς] 

PA ὃ ἀφ᾽ ἁμμαοῦσ MR ὃ ἀφ᾽ αμμαοῦσ V καὶ σαπαμμαοῦσ Ι, ὃ ἀπ᾿ ἀμμαουσ 

C ex amau Lat; nomen patris latere putat Destinon 22 vov] vov V viol 

Niese; cf. V 881 23 zagadati Lat ἐλπίσαντες] αἰτούμενοι L sperantes Lat 

χρατούντων (v finale suppl) τῶν ἐἰουδαίων A 
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ἀπεχώρουν. Τίτος δὲ xal τοῦτο τὸ ztaYovoyrua σπιροβάλλεται τῶν 
ἀνδρῶν, καὶ τὴν ἄλλην περὶ τοὺς ἰδίους ὠμότητα τιετευσμένος ὥρ- 
μητο χτείνειν ἑκατέρους, oz ἀνάγχης ἤχϑαι λέγων αὐτούς, οὐχ ἐχ 
προαιρέσεως παρεῖναι, χαὶ σωτηρίας οὐχ ἀξίους εἶναι τοὺς φλεγο- Σ πα ἐρον Ρπο ες τὰ Στ Ξ oar rdc NU MM remo μένης ἤδη δὲ αὑτοὺς τῆς ττατρίδος ἐξαλλομένους. ἐχράτει ὃ ὅμως 
τοῦ ϑυμοῦ ἡ τείστις, xal ἀφίησι τοὺς ἄνδρας, οὐ μὴν ἐν ἔσῃ μοίρᾳ 
χατέτασσε τοῖς ἄλλοις. ἤδη δὲ ταῖς σιύλαις οἱ στρατιῶται 7tQ0G- 
γον τὸ πῦρ, καὶ περιτηχόμενος ὃ ἄργυρος διεδίδου ταχέως εἰς 
τὴν ξυλείαν τὴν φλόγα, ἔνϑεν ἀϑρόως ἐχφρερομένη τῶν στοῶν ἐτιε- 
λαμβάνετο. τοῖς δὲ Ἰουδαίοις ὁρῶσι τὸ γῖρ £v χύχλῳ μετὰ τῶν 
σωμάτων παρείϑησαν αἱ ψυχαί, καὶ διὰ τὴν κατάτληξιν ἀμύγειν 
μὲν ἢ σβεννύειν ὥρμησεν οὐδείς, αὖοι δ᾽ ἑστῶτες ἀφεώρων. οὐ 
μὴν πρὸς τὸ δαπανώμενον ἀϑυμοῦντες εἰς γοῦν τὸ λοιπὸν ἐσω- 
φρόνουν, ἀλλ᾽ ὡς ἤδη καὶ τοῦ ναοῦ καιομένου τοὺς ϑυμοὲς iu 
Ῥωμαίους ἔϑηγον. ἐχείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν xal τὴν ἐπιοῖσαν 
γύχτα τὸ TQ ἐπεκράτει" χατὰ μέρος γάρ, οὐχ ὁμοῦ πάντοϑεν ἔσχυ- 
σαν ὑφάψαι τὰς στοάς. 

8. Τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ Τίτος μέρει τῆς δυνάμεως σβεννύειν τε xoi 
τὰ παρὰ τὰς πύλας ὁδοτιοιεῖν εἰς εὐμαρεστέραν τῶν ταγμάτων 
ἄνοδον κελεύσας αἰτὸς συνῆγε τοὺς ἡγεμόνας. χαὶ συνελϑόντων 
ἕξ τῶν χορυφαιοτάτων, Τιβερίου ve ᾿Αλεξάνδρου τοῦ πάντων τῶν 

PAMLVRCLatHegesippus V 42 p. 360. ZonarasI p.539. Suidas s. ἐξαλ- 
λόμενος. 

| ὑπεχώρουν PAM ἀνεχώρουν L reliquerant Lat Τίτος — 2 πεπυσ- 
μένος] titus autem, ut hanc eorum in iudaeos crudelitatem audiuit Lat τὸ 
om. PAMVRC προυβάλλετο MVRO προυβάλετο 1, 2 ἰδίους] ἰουδαίουσ 
LCLat 8 ὑπ ἀπ᾿ V ἦἤχϑαι om. Lat 4 σωτηρίας --- ὃ ἐξαλλομέγους 
habet Suid οὐχ ἀξίους εἶναι σωτηρίας tr. Suid φλεγομένουσ L ὃ ἤδη 
om. Suid δὲ VR 6 τὸν ϑυμὸν 1, καὶ ἀφίησι ἀφίησι γοῦν 1, haud 
male 1 χατέτασσε] κατέστησε 1, οἱ στρατιῶται προσῆγον] προσήγαγον 
οἱ στρατιῶται 1, 9 ξυλίαν PALVR τὰσ φλόγασ LVR ἐχφερόμεναι 
LVRC ἐπελαμβάνοντο LVRC 10 δ᾽ C ἀὠωρυδαίοισ, οἱ ex ov corr. V 
11 ψυχαί, litt ψυ 1. marg. suppl A χαὶ διὰ — 12 ἀφεώρων] et stupore atto- 
niti adiuuare quidem uel extinguere nemo conatus est, stantes uero aspiciebant 
Lat κατάπληξιν] xarà ψυχὴν ἔχπληξιν L 12 ado] αὐτοὶ L αὐτόϑι VR 
δὲ VR ἀφεώρων) ἀπεώρουν PA! ἐφ᾽ ἑώρων V 14 ἀλλ᾽ — 15 ἔϑηγον om. 
Lat 15 οὖν οχη. 1, 16 χατὰ — γὰρ) παρὰ μέρος δὲ Zon ἴσχυσεν Holwerda 
Ice s. € 18 i. marg. χό C δὲ V μέρῃ P σβεννίύει»] ὧι σβεν- 
γύειν 1 τὰ om. PAMVRC 90 αὐτὸς] αὐτοὺσ L, om. Lat συνελϑόν ov 
P προσελθόντων 1, 21 ἕξ spurium censet L. Renier, Mém. de 1᾽ Inst. de 
France XXVI, 1 p. 295 τιβερείου 1, τιβερίουσ R τε] τε x«l LLat 
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στρατευμάτων ἐπιἀρχοντος, xal Σέξτου Κερεαλίου τοῦ τὸ πέμπτον 
ἄγοντος τάγμα, καὶ “Ἰαρχίου “επίδου τὸ δέκατον, xai Τίτου Qov- 

yíov τὸ σιεντεχαιδέκατον, χερὸς οἷς Φρόντων ἣν Ἑτέριος στρατοττε- 
δάρχης τῶν à ᾿“λεξανδρείας δίο ταγμάτων, xol Ἰᾶρχος ᾿ΑἸντώνιος 
2 M c - 2 , 23 , ^ M , 3 , 

Ἰουλιανὸς ὃ τῆς Ἰουδαίας émívQomoc, xal μετὰ τούτους ξττιτρόττων 
΄ 2 , - - , 

xai χιλιάρχων ἀϑροισθϑέντων, βουλὴν seg τοῦ ναοῦ προυτίϑει. 
- 5 y c m τ , . ^ f τοῖς μὲν οὖν ἐδόχει χρῆσϑαι τῷ τοῦ πολέμου vOuQ* μὴ γὰρ ἂν ποτε 

2 n - - ΄ 3 ^ 

Ἰουδαίους παύσασϑαι νεωτερίζοντας τοῦ ναοῦ μένοντος, ἐφ ὃν oi 
σανταχόϑεν συλλέγονται. τινὲς δὲ zagrvovr, εἰ μὲν χαταλίποιεν 

2 ^ 3 zu ^ b 2 3 2 - Ἄν "n Pt. b] ^ 

αὐτὸν Ἰουδαῖοι xal μηδεὶς ἐπ αὐτοῦ τὰ omo ϑείη, σώζειν, εἰ δὲ 
- a ΄ , P] s 5 

ztoAeuoiev ἐτειβάντες, χαταφλέγειν" φρούριον yag, οὐχέτι ναὸν civat, 
^ , - 2 , M 3) , ) 2 - 

xal τὸ Àowróv ἔσεσϑαι τῶν ἀναγχασάντων τὴν ἀσέβειαν, οὐχ αὑτῶν. 
c bI , e) 23 , 3 2 2 » ^ - 3 ἂν , 

ὃ δὲ Τίτος οὐδ᾽ αν ἐπιβάντες ἔπε αὑτοῦ πολεμῶσιν Ιουδαῖοι φήσας 
2 κ᾿ - δα τον παν ᾽ - * 3) 2 ον "ἕξ D 
ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν αἀμυνεῖσϑαι τὰ ἄψυχα οὐδὲ χαταφλέξειν ττοτὲ 

^ - , € , ' , Ν um 

τηλικοῦτον toyov' Ῥωμαίων γὰρ ἔσεσϑαι τὴν βλάβην, doo xci 
, - , 2 - , Εἰ - Y , 

κόσμον τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ μένοντος" ϑαρροῦντες δὲ ἤδη τιροσετί- 
Servo τῇ γνώμῃ Φρόντων τε xal ᾿Αλέξανδρος xol Κερεάλιος. τότε 

μὲν οὖν διαλύει τὸ συνέδριον χαὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις διαναπαῦσαι 
χελεύσας τοῖς ἡγεμόσιν, ὅπως ιἐρφωμοϑιοσρέροιε ἐν τῇ παρατάξει 

PAMLVROLatHegesippus V 42 p. 360. Zonaras I p. 540. 

1 σέξχτου (x deletum) Ὁ zsgsa24: ov V; de Ceriali cf. supra III 310 et 
Mommsen ephem. epigr. IV p. 499 tov om. PALVRC 2 Aa«gzlov] largio 

Lat xul Τίτου — ὃ πεντεχαιδέχατον τι. 4 post ταγμάτων tr. P Τίτου] 

Τιττίου Renier l.l. p. 314 φρυχγίου] φρουγίου L frigie Lat ὃ. σφρόντων R 
Ἕτέριος] ἑτέρνιοσ M. ἐτέρνιοσ Li ετέρνιοσ VR. λιτέρνιοσ C. aeternius Lat' Avéguoc 
Renier l. p. 320 4 ἀπ VRC μαάρχοσ codd. — 5 ἐουλανὸσ ἃ ἰουλιανόσ 
9'C oom.L chiiarchis e£ procuratoribus tr. Lat — 6 χιλιαρχῶν PAMC 

ἁϑροισϑέντων RC βουλὴ VRO προετίϑει 1, προυτέϑη VR προυὐτέϑει C 
7 χρήσασϑαι L κεχρῆσϑαι Zon τῷ] τὸ PA! ἀν om. L 8 παύσεσϑαι 
ex corr. A. παύσασϑαι ἰουδαίουσ tr. 1 9 καταλείποιεν PALV!R 10 οἱ 
ἐἰουδαῖοι AMVRC αὐτοῦ] αὐτὸν A αὐτῶ], εἰ — 11 ἐπιβάντες] si uero id 
pugna obtinuissent Lat 11 πολεμῶεν codd. Zon, corr. Dindorf ἐπιβάντασ 
PAMVRO ἐπιβαίνοντας Destinon 12 ἀναγχαζόντων 1, τὴν om. PAMVRO 

ὃ δὲ — 14 ἄψυχα] tito autem nec si stantes dimicarent iudaei pro hominibus 
anima carentia ulciscenda esse dicente Lat ἐπιβάντες] εἰ ἐπιβαίνοντας De- 

stinon ἐπ᾿] ἀπ᾽ Destinon πολεμῶσι») LZon πολεμῶεν PAMVRO πολε- 
μοῖεν (et 14 ἀμύνασϑαι) Destinon φήσας ἀντὶ] φήσαντι 1, φείσασ ἀντὶ R ἔφη 
ἀντὲ C Berol. et fort. Syr. ἔφησεν ἀντὲ Zon 14 ἀμυνεῖσϑα Niese ἀμύνεσθαι 

PAMVRC ἀμύνασϑαι L 15 γὰρ om. A 16 μένοντα ALV δὲ] δ᾽ C, om. 
Lat, in quo hinc apodosis incipit 11 φρώντον C κεραιάλιοσ O — 18 οὖν 
om.M 19 χελεύσας] τε κελεύσασ L τοῖς] τοῖσ τε LLat ὅπως — p. 545,1 

χρήσαιτο] ut his in procinctu ualidioribus uteretur Lat ἐρρωμενεστέροις] ex 

Lat Destinon ἐρρωμένοισ 1, ἐρρωμενέστερον PAMVROC 

Qt 
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, - 2 ^ - - , € er - 

χρήσαιτο, τοῖς αττὸ τῶν στιειρῶν ἐτειλέχτοις δδοτιοιεῖν διὰ τῶν ἐρει- 
σείων τιροσέταξε xol τὸ τεῦρ σβεννύειν. 

- o E , M M ^ € , - 2 Y , , , 

4. Kev ἐχείνην uiv δὴ τὴν ἡμέραν vOv Ιουδαίων χάματός τὲ 
, B , ^ , - ν᾿ , ^^ , 

xai κατάτιληξις ἐχράτησε τὰς ὁρμάς" τῇ δ᾽ ἐπιούση συλλεξαμενοί 
2 , Ss - L ^ - 

τὸ τὴν ἰσχὺν xal ἀναϑαρσήσαντες ἐπεχϑέουσι διὰ τῆς ἀνατολιχῆς 
, Ἂν , t - ΘΗ’ Ὁ c fra EN n , [77 c TS 

γύλης τοῖς φύλαξι τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ τὐδρὶ δευτέραν ὥραν. οἱ δὲ 
Ξ.- 2 7 - ' ' $/ Ξ 

χαρτερῶς μὲν ἐδέξαντο αὐτῶν τὴν ἐμβολὴν χαὶ φραξάμεγοι τοῖς 
- / e » 2 , ' ^^ -^ 

ϑυρεοῖς χατὰ μέτωτιον 00760 τεῖχος émvxvooay τὴν φάλαγγα, δῆλοι 
5 b] - , - , 

δ᾽ ἦσαν ovx ἐπὶ ττολὺ συμμενοῦντες ττλήϑει ve τῶν ἐχτρεχόντων 
^ - ς , ; , P - A ot ^ Go . 

xci ϑυμοῖς ἡττώμενοι. φθάσας δὲ τῆς παρατάξεως τὴν δοτίὴν 
- , ' ^ “Ὁ , 2 ΄ Ἁ € 3. 

Καῖσαρ, χαϑεωρα yag ἄπο τῆς zdvvovíag, émiuvye uera τῶν &t- 
, , 3 ΓᾺΡ 2 , 344 - 

λέχτων ἱππέων. Ιουδαῖοι δὲ τὴν ἔφοδον ovy ὑπέμειναν, ἀλλὰ τῶν 
, , 7 / τ - γερώτων ττεσόντων ἐτράστησαν οἱ τιολλοί" xai ὑτιοχωροῦσι μὲν τοῖς 

2 ,ὕ 

Ῥωμιαίοις ἐπειστρεφόμενοι τιροσέχειντο, μεταβαλλομένων δὲ ἀνέφευ- 
, m € , e , 

yov πάλιν, ἕως τιδρὶ ττέμπτην τῆς ἡμέρας ὡραν οἱ μὲν βιασϑέντες 

εἰς τὸ ἔνδον συνεχλείσϑησαν ἱερόν, 
, ' 2 ΄ b] ' 2 , Y ^ - ) 

9. Τίτος δὲ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Αἰντωνίαν διεγνωκὼς τῆς ἐπίι- 
, € , c ΄, APES S - Y , 

ούσης ἡμέρας vzt0 τὴν ἕω μετὰ πάσης ἐμβαλεῖν τῆς δυνάμεως zal 
M -— - 7 , - 

τὸν ναὸν ττξριλατασχεῖν. τοῦ δ᾽ ἄρα χατεψήφιστο μὲν τὸ τοῦρ ὃ 
* ^^ - (2 ς , , , € , 

ϑεὸς πάλαι, παρῆν Ó ἡ εἱμαρμένη χρόνων τιεριόδοις ἡμέρα δεχάτη 
, , e , c M - “- , 

«oov μηγός, x«9 ἣν καὶ πρότερον ὑττὸ τοῦ τῶν Βαβυλωνίων βα- 
, , ^ , 3 , - ^ 

σιλέως ἐνετιρήσϑη. λαμβανουσι δ᾽ αἱ φλόγες ἐχ τῶν οἰχείων τὴν 
2 ' ' c ΄ ' - , ' 2.557 
ἀρχὴν xal τὴν αἰτίαν" ὑττοχωρήσαντος γὰρ τοῦ Τίτου σιρὸς ολίγον 
λωφήσαντες οἱ στασιασταὶ στάλιν τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιτίϑενται, xol 

^ 

PAMLVRCLatHegesippus V 42 p. 360. Zonaras I p. 540. 
1 χρήσαιντο AMVROC σπειρῶν] σπειρῶν δὲ BR? ἐρυτίων V!R 

προσέταξε διὰ τῶν ἐρειπίων tr. P 2 τὸ om. R 3 μὲν δὴ] δὲ L quidem 
Lat τῶν om. AL τῶν Ἰουδαίων om. VRC 4 δὲ ΜΥᾺ ἐπιοῦσι € 
5 τε τὴν] τήν τε Α τὴν ἰσχὺν] τὸν λαὸν et i. marg. τὴν ἰσχὺν 1 ἀναϑαρ- 
ρήσαντεσ Ὁ ἐπεχϑέουσι] διέχϑέουσι 1, 0 τοῖσ φυλάξασι Μ τοῦ] τοῖσ VR 
ὥραν δευτέραν tr. P 8 ϑυραιοῖσ C ἐπύχνωσαν] ἐχύχλωσαν L φά- 
ραγγα 1, δειλοὶ 1, 9 δ᾽ τε VRC συμμενοῦντες] Bekker συμμένοντεσ 
codd. duraturos Lat 10 ἡττόμενοι PA 11 γὰρ] δὲ L nam Lat ἐπαμύνει 
L haud male 12 ἐουδαῖοι, litt. δαῖοι suppl. i. marg. € 14 δ᾽ LC 
15 πέμπτην, v ex o corr. ἃ 1 δ 6 εἰς] ἐπὶ 1, τῆ ἐπιούση ἡμέρα 
MVRC 18 ἐμβάλλειν A. 19 δὲ MVRC ὃ ϑεὸσ πάλαι τὸ πῦρ tr. P 
ὃ ϑεὸσ τὸ πῦρ πάλαι tr. 1 ὃ] oo CO τὸ πῦρ] fort. spurium φϑορὰν Zon 

20 δὲ LVR 1] χαὲὶ 1, χρόνω Α περίοδος Hudson cum Scaligero παρ- 
ἣν — 21 μηνός] euolutisque temporibus aderat fatalis dies, qui erat decimus 
mensis augusti Lat — Loi 10. dies est 29. Augusti (IV k. Sept.) anni Iuliani 70 

p. Chr. καὶ τὸ πρότερον ΒΟ τῶν om. L 22 δὲ LVR οἰχείων] 
οἰχιῶν ALat 28 τοῦ om. L. 24 λοφήσαντεσ RC 
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τῶν τοῦ ναοῦ φρουρῶν γίνεται συμβολὴ πρὸς τοὺς σβενγύντας τὸ 
γτῦρ τοῦ ἔνδοϑεν ἱεροῦ, oi τρεψάμενοι τοὺς Ιουδαίους μέχρι τοῦ 
γαοῦ τταρηχολούϑουν. ἔνϑα δὴ τῶν στρατιωτῶν τις οὔτε τεαράγγελμα 
περιμείνας οὔτ᾽ ἐπὶ τηλιχούτῳ δείσας ἐγχειρήματι, δαιμονίῳ δρμῇ 
τινι χρώμενος ἁρπάζει μὲν ἐχ τῆς φλεγομένης T φλογός, ἀναχου- 
φισϑεὶς δὲ ὑττὸ συστρατιώτου τὸ τεῦρ ἐνίησι ϑυρίδι χρυσῇ, xoa 
ἣν εἰς τοὺς περὶ τὸν ναὸν οἴχους εἰσιτὸν ἦν ix τοῦ βορείου χλί- 
ματος. αἰρομένης δὲ τῆς φλογὸς Ἰουδαίων μὲν ἐγείρεται κραυγὴ 
τοῦ πάϑους ἀξία, xal τιρὸς τὴν ἄμυναν συνέϑεον, οὔτε τοῦ ζῆν ἔτι 

φειδὼ λαμβάνοντες οἴτε ταμιευόμενοι τὴν ἰσχύν, δι᾿ ὃ φυλαχτιχοὶ 
mgóvegov ἦσαν οἰχομένου. 

6. ραμων δέ τις ἀγγέλλει Τίτῳ" χἀχεῖνος, ἔτυχεν δὲ χατὰ 
σχηνὴν ἀναπαυόμενος i τῆς μάχης, ὡς εἶχεν ἀναπηδήσας ἔϑει πρὸς 

τὸν ναὸν εἴρξων τὸ ττῦρ. χατότποιν δὲ οἵ τε ἡγεμόνες εἵτεοντο τιάντες, 
xal πτοηϑέντα τούτοις ἠχολούϑει τὰ τάγματα᾽ βοὴ δὲ ἦν καὶ ϑό- 
ρυβος ἅτε τηλιχαύτης δυνάμεως ἀτάχτως χεκινημένης. ὃ μὲν οὖν 
Καῖσαρ τῇ ve φωνῇ χαὶ τῇ δεξιᾷ διεσήμαινε τοῖς μαχομένοις τὸ 
γῦρ σβεννύειν, οὔτε δὲ βοῶντος ἤχουον μείζονι χραυγῇ τὰς ἀκοὰς 
προχατειλημμένοι xal τοῖς νεύμασι τῆς χειρὸς οὐ πιροσεῖχον, οἱ μὲν 
τῷ πολεμεῖν, οἱ δὲ ὀργῇ περισττώμενοι. τῶν δὲ ταγμάτων εἰσϑε- 
όντων οὔτε παραίνεσις οὔτ᾽ ἀπειλὴ χατεῖχεν τὰς ὁρμάς, ἀλλ᾽ ὃ 

ϑυμὸς ἁπάντων ἐστρατήγει" xol περὶ τὰς εἰσόδους συνωθούμενοι 
z0ÀÀol μὲν ὑπο ἀλλήλων χατεττατοῦντο, πολλοὶ δὲ ϑερμοῖς ἔτι xol 
τυφομένοις τοῖς ἐρειπίοις τῶν στοῶν £uzízvovveg ἡττωμένων συμ- 

PAMLVRC LatHegesippus V 42 p. 360. Zonaras I p. 541. 
2 τοῦ ἔνδοϑεν ἱεροῦ om. Syr fort. recte Zvóo9ev] ἔνδον L interioris Lat 

ἔξωϑεν Hudson — 3 ναοῖ] ἔνδοϑεν ναοῦ ASyr παρηχολούϑουν] παρὴη et spa- 
tium uacuum 20 fere litt. P παρῆλϑον MLVRO transierunt Lat — 4 οὔτε AVR 
δείσασ ex δείσαν corr. A δρμῇ] δ᾽ δρμῇ Destinon — 5 ἁρπαζει — 6 ϑυρίδι a 
contubernali suo sustollitur et ez: ardente materia raptum ignem in fenesíram in- 
serit Lat semiustam nanctus materiam, quae de fastigio deciderat, adulto igne 

portae admouit Heg φλογός] PA et ut uid. Syr στοᾶσ i. marg. A ὕλησ MLVROC 
ὕλης μέρος Ζοπ θ δὲ] δ᾽ LC συστρατιώτου] cum Lat Bekker στρατιώτου codd. 
Zon ϑυρίδη R χρυσῆ ϑυρίδι tr. 1 1 εἰσιτὸν, vc ex corr. m.2R.— 8 αἐρο- 
μένησ, go s. A. 10 δι᾽ 0] δι᾿ οὗ PAL δι᾿ 0 xa) MVRO cuius gratia Lat δι᾿ ὃν 
Destinon; cf. infra 322; ΠῚ 196; V 543 12 δὲ (ante χατὰ) om.  χατὰ τὴν σχη- 
νὴν M 18 ἀναπηδήσας] ἀναπηδήσασ δὲ VR ἔϑεε VR ἔϑε 14 sig&ov PC! 

εἴρξων (sic) Α εἴρξω Rt ἀπε Ἀν δ A 5 πτωηϑέντα PL!C ἠχολούϑη 
ΑΒΟ. δ᾽ 10 11 φωνῇ] L 8o; PAMVRC woce Lat διεσήμανε O 18 μεί- 
Cow. O 19 τοῖς νεύμασ] PAMLZon τῶ νεύματι VRC nutum Lat 20 δ᾽ ML 
σπώμενοι L εἰσϑεκόντω Ρ 21 οὔτε PLVRC ἀλλ᾽ 6] ἀλλὰ VRC 
24 ἐριπίοισ 133 ἐκπίπτοντεσ Ρ ἥἡττομένων P. χαιομένων Destinon 
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φοραῖς ἐχρῶντο. :τλησίον δὲ τοῦ ναοῦ γινόμενοι τῶν μὲν τοῦ Kaí- 
σαρος παραγγελμάτων 7t900€7t0t00YTO μηδὲ χαταχούειν, τοῖς τιρὸ αὐ- 
τῶν δὲ τὸ τεῦρ ἐνιέναι τταρεχελεύοντο. τῶν δὲ στασιαστῶν ἀμηχανία 
μὲν ἦν ἤδη τοῦ βοηϑεῖν, φόνος δὲ “πτανταχοῦ xol τροπή. τὸ δὲ τελέον 
ἀπὸ τοῦ δήμου λαὸς ἀσϑενὴς xol ἄνοτελος ὅττου χαταληφϑείη τις 
ἀτιεσφάττετο, xal περὶ μὲν τὸν βωμὸν στλῆϑος ἐσωρεύετο νεχρῶν, 
xarà δὲ τῶν τοῦ ναοῦ βάϑρων αἷμά τ᾽ ἔρρει ττολὺ xol τὰ τῶν ἄνω 
φονευομένων σώματα χατωλίσϑανε. 

7. Καῖσαρ δ᾽ ὡς οὔτε τὰς δρμὰς ἐνθουσιώντων τῶν στρατιω- 
τῶν χατασχεῖν οἷός ve ἣν xal τὸ zo ἐπεχράτει, τταρελϑὼν μετὰ 
τῶν ἡγεμόνων ἔνδον ἐϑεάσατο τοῦ ναοῦ τὸ ἅγιον χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ, 
γολὺ μὲν τῆς παρὰ τοῖς ἀλλοφύλοις φήμης ἀμείνω, τοῦ δὲ xoustov 
χαὶ τῆς παρὰ τοῖς οἰχείοις δόξης οὐχ ἐλάττω. τῆς φλογὸς δὲ οὐ- 

δέπω διιχνουμένης οὐδαμόϑεν εἴσω, τοὺς δὲ περὶ τὸν ναὸν οἴχους 
γεμομένης, νοιιίσας, ὕτεερ ἦν, ἔτι σώζεσϑαι τὸ ἔργον δύνασϑαι τερο- 
πηδᾷ, καὶ αὐτός τε παραχαλεῖν τοὺς στρατιώτας ἐτιειρᾶτο τὸ τεῦρ 
σβεννύειν xal «Ζιβεράλιον ἑχατοντάρχην τῶν ττερὶ αὐτὸν λογχοφόρων 
ξύλοις παίοντα τοὺς ἀτεειϑοῦντας ἐχέλευσεν εἴργειν. τῶν δὲ xol 

τὴν τυρὸς τὸν Καίσαρα αἰδῶ χαὶ τὸν αἀττὸ τοῦ χωλύοντος φόβον 
ἐνγίχων oi ϑυμοὶ xal τὸ τιρὸς Ἰουδαίους μῖσος, xol ττολεμιχή τις 

δρμὴ λαβροτέρα" τοὺς δὲ ττολλοὺς ἐνῆγεν ἁρπαγῆς ἐλτείς, δόξαν 
τὲ ἔχοντας ὡς τὰ ἔνδον ἅπαντα χρημάτων μεστὰ εἴη, καὶ τὰ πτέριξ 
ὁρῶντας χρυσοῦ τιξποιημένα. φϑάνει δέ τις καὶ τῶν εἴσω τταρελη- 
λυϑότων ἐχττηδύήσαντος τοῦ Καίσαρος πιρὸς ἐποχὴν τῶν στρατιωτῶν 

PAMLVRCLatHegesippus V 43 p. 361. Zonaras I p. 541. 

2 προσεποιοῦτο R! toig δὲ πρὸ αὐτῶν tr. M πρὸ] PAMLZon Lat 
παρ VRO | 3 τὸ om. Zon 4 sv] om. LC i. marg. suppl. A τοῦ προσβοη- 

ϑεῖν L πανταχόϑεν A 5 ἀπὸ] ὃ ἀπὸ M fort. recte χκαταλειφϑείη 
PAL 6 μὲν] LCLat, om. PAMVR ἐσωρεύετο, 5 i. ras. A 7 ναοῦ] 

βωμοῦ VRC βάϑρων] βαϑμῶν LSyr gradus Lat τε MLVRC καὶ τὰ] 
zutà Β' 8 σώματα ex σωμάτω corr. L.— zavoAlo9ave O χατωλίσϑαινε R* 
9 δὲ VRC οὐδὲ 1 ἐνθουσιόντων Ρ 11 ἔνδον om. LZon ναοῦ] ϑεοῦ 
Zon 12 ἀλλοφίλοισ À 18 τῆς] voto AC! παρὰ τοῖς om. ἃ ἔλαττον P 

ἐλάττων ἃ δὲ φλογὸσ tr. LZon δ᾽ C οὐδαμόϑεν om. AZon 14 δὲ] nec 
Lat 15 νεμωμένησ C ἔτι om. P 17 “ιβεράλιον] Hudson /iberalem Lat 
λιβεράριον codd. liberos Syr — ecatontarchum Lat 19 πρὸς τὸν] πρὸσ τὸ! Ρ 
πρὸσ LVRC 2720 τις] tgo Ρ 21 λαμπροτέρα R ἐνῆγεν] παρέϑηγεν Zon 
δόξαν --- 23 πεποιημένα] suspicantes intus omnia pecuniae referta esse, quoniam 
fores auro factas conspicerent Lat 22 τε om. PLat fort. recte τάνδον C 
μεστὰ] ex μετὰ corr. A μέγιστα V — 23 ὁρῶντεσ L παρελϑόντων C 
24 ἐποχὴ: P 
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σῦρ εἰς τοὺς στροφέαβ ἐμβαλὼν τῆς πύλης i ἐν oxóvq' τότε γὰρ 

ἐξασείνης ἔνδοϑεν ἐχφανείσης φλογὸς οἵ τὲ ἡγεμόνες μετὰ τοῦ Καί- 

σαρος ἀγεχώρουν, xal τοὺς ἔξωϑεν οὐδεὶς ὑφάτετειν ἐκώλυεν. ὁ μὲν 

οὖν ναὸς οὕτως ἄκοντος Καίσαρος ἐμπίπραται. 

8, Πολλὰ δ᾽ ἂν τις ἐπολοφυράμενος ἔργῳ πάντων ὧν ὄψει 
χαὶ ἀκοῇ παρειλήφαμεν ϑαυμασιωτάτῳ χατασχευῆς τὲ ἕνεχα xol 
μεγέϑους ἔτι τὲ τῆς xa9' ἕχαστον πολυτελείας καὶ τῆς «ei τὰ 
ἅγια δόξης, μεγίστην λάβοι παραμυϑίέαν τὴν εἱμαρμένην ἄφυχτον 
οὐσαν ὥσττερ ἐμψύχοις οὕτω χαὶ ἔργοις χαὶ τόποις. ϑαυμάσαι δ᾽ 
ἄν τις ἐν αὐτῇ τῆς περιόδου τὴν ἀκρίβειαν" xal μῆνα γοῦν, ὡς 
ἔφην, καὶ ἡμέραν ἐτήρησεν τὴν αὐτήν, iv ἡ πρότερον ὑπὸ Βαβυ- 
λωνίων ὃ ναὸς ἐνετιρήσϑη. χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης αὐτοῦ χτίσεως, 

ἣν κατεβάλετο Σολομὼν ὃ βασιλεύς, μέχρι τῆς νῦν ἀναιρέσεως, ἣ 

γέγονεν ἔτει δευτέρῳ τῆς Οὐεστιασιανοῦ ἡγεμονίας, ἔτη συν ἄγεται 

χίλια ἑκατὸν τριάχοντα, πρὸς δὲ μῆνες ἑπτὰ xal πεντεχαίδεκα ἡμέ- 

ραι᾿ ἀπὸ Óà τῆς ὕστερον, ἣν ἔτει δευτέρῳ Κύρου βασιλεύοντος 

ἐποιήσατο ᾿“4γγαῖος, ἔτη μέχρι τῆς ὑπὸ Οὐεσπασιανοῦ ἁλώσεως 
votaxovraevvéa πιρὸς ἑξαχοσίοις xal ἡμέραι τεσσαρακονταττέντε. 

V. 1. Καιομένου δὲ τοῦ ναοῦ τῶν μὲν προστειτιτόντων ἦν ἀρ- 
σπαγή, φόνος δὲ τῶν καταλαμβανομένων μυρίος xal οὔτε ἡλικίας ἣν 
ἔλεος οὔτ᾽ ἐντροπὴ σεμνότητος, ἀλλὰ καὶ παιδία xal γέροντες xoi 

βέβηλοι xol ἱερεῖς ὁμοίως ἀνῃροῦντο, καὶ àv γένος émeSyeu megu- 
σχὼν ὃ πόλεμος, ὅμοῦ τούς τε ἱκετεύοντας xol τοὺς ἀμυνομένους. 

PAMLVRCLat Zonaras I p. 542. 

1 τροφέασῦ' ἐμβαλὼν] ἐμβάλλων Α subiecerat Lat ἐν σχότῳ] codd. 
Syr, om. LatZon yo χαὶ ἐν χοντῶ i.marg. M τότε γὰρ ἐξαπίνης] ἐξαπίνησ τ᾽ 

(τε M) MVRC et ut uid. Zon twnque subito Lat — 2 rov] τοῦσ V! 3 Ὁφᾶπ- 

vov L ἐφάπτειν PAC 4 οὖν om. Μ ἐμπιμπρᾶται V. ἐμπιπρᾶται RC 
5 i marg. xz, C δὲ VR. ἐπολοφυρόμενοσ 1, ἐπωλοφυράμενοσ O ἔργων 
LVR ὧν om. M 6 ϑαυμασιώτατα L χατα-σχευῆσ, eras. og A 

ἕνειχα A. 1 χαϑ᾽ ἕχαστον] περὶ χαϑέχαστον L 9. οὖσαν, o? i. ras. C 
οὕτωσ L ϑαυμάσειε LZon 711 ἐπετήρησε VRC 12 ἐνεπρίσϑη Α κατε- 
φλέγη 1, 13 ἣν] ἦν A χατεβάλλετο A! σολομῶν PAV σολόμων O 
salomon Lat 14 ἔτει — ἡγεμονίας] secundo anno principis uespasiani Lat 
ἐν ἔτει AL — ἡγεμονίασ, litt. ἡγεμονί i. ras. 6 litt. A βασιλείασ L 15 δὲ] 
δὲ xal L μῆνεσ ex μῆνασ corr. M δεχαπέντε L 16 δὲ suppl. V 
τῆς] τῆσ εσ ἣν yv A. ἔτι, 17 "Ayyetoc] ἀγμαῖοσ ἢΒᾺἙ 18 τριακον- 

ταενέα L ἡμέραισ PAL MOD (8. απ ὯΝ 19 i. marg. 
xq C 20 μυρίοσ ex uvolova corr. 1 καὶ οὔτε] οὔτε Α οὔτε γὰρ M οὔτε 
δὲ (δ᾽ C) ΠΥ͂ΒΟ nec aut Lat. ἦν ἡλικίασ tr. 1 21 οὔτε VR. 22 περιέ- 
χων VR. 23 τοὺς om. VRC 

10 

15 

20 



10 

1ὅ 

20 

25 

DE BELLO IUD. VI 272—2$0 (V 1) 549 

συνήχει δὲ ἡ φλὸς ἐ ἐχεὶ τυλεῖστον ἐκφερομένη τοῖς τῶν τιιττόντων 
στεναγμοῖς, χαὶ διὰ μὲν τὸ ὕνψνος τοῦ λόφου xal τὸ τοῦ φλεγομένου 
μέγεϑος ἔργου τιᾶσαν &y τις ἔδοξε χκαίεσϑαι τὴν σόλιν, τῆς δὲ βοῆς 

ἐχείνης οὐδὲν ἐπιινοηϑῆναι δύναιτ᾽ ἂν ἢ μεῖζον ἢ φοβερώτερον. τῶν 
τὲ γὰρ Ῥωμαϊχῶν ταγμάτων ἀλαλαγμὸς ἣν συμφερομένων, χαὶ τῶν 

στασιαστῶν σιυρὶ καὶ σιδήρῳ χεχυχλωμένων χραυγή, τοῦ τε ἀτολη- 

φϑέντος ἄνω λαοῦ τροτή τὲ μετ᾽ ἐχττλήξεως εἰς τοὺς σ“τολεμίους 
xal πρὸς τὸ πάϑος οἰμωγαί. συνεβόα δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ λόφου τὸ 
χατὰ τὴν στόλιν τελῆϑος" ἤδη δὲ στολλοὶ τῷ λιμῷ μαραινόμενοι xal 
μεμυχότες ὡς εἶδον τὸ τοῦ ναοῦ ztQ, εἰς ὀδυρμοὺς ττάλιν wal χραυγὴν 
εὐτόνησαν᾽ συνήχει δὲ ἢ ve Περαία καὶ τὰ πέριξ ὄρη βαρυτέραν 
ποιοῦντα τὴν βοήν. ἦν δὲ τοῦ ϑορύβου τὰ πάϑη φοβερώτερα" τὸν 
μέν γε τοῦ ἱεροῦ λόφον ἐχ διζῶν ἂν τις ἔδοξε βράττεσϑαι ττεαν- 
τοϑὲεν τοῦ πυρὸς χαταγέμοντα, δαιψνιλέστερον δὲ τὸ αἷμια τοῦ ττυρὸς 
εἶναι xal τῶν φονευόντων τελείους τοὺς qovevouévovc" οὐδαμοῦ γὰρ 
7 γῆ διεφαίνετο τῶν νεχρῶν, ἀλλὰ σωροῖς ἐπιβαίνοντες oi στρα- 
τιῶται σωμάτων ἐπεὶ τοὺς διαφεύγοντας ἔϑεον. τὸ μὲν οὖν λῃ- 
στριχὸν τιλῆϑος ὠσάμενοι τοὺς Ῥωμαίους μόλις εἰς τὸ ἔξω διεχτεί- 

πτουσιν ἱερὸν κἀκεῖϑεν εἰς τὴν πόλιν, τοῦ δημοτιχοῦ δὲ τὸ λειφϑὲν 
ἐπὶ τὴν ἔξω στοὰν κατέφυγε. τῶν δὲ ἱερέων τινὲς τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπὸ τοῦ ναοῦ τούς τε ὀβελοὺς xci τὰς ἕδρας αὐτῶν μολίβου τιε- 

ποιημένας ἀνασττῶντες εἰς τοὺς “Ῥωμαίους ἠφίεσαν, αὖϑις δὲ ὡς 

οὔτε ἤνυόν τι χαὶ τὸ πῦρ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀνερρήγνυτο, ἐπεὶ τὸν τοῖχον 
ἀναχωρήσαντες ὄντα ὀχτάπηχυν τὸ εὖρος ἔμενον. δύο γε μὴν τῶν 
ἐπεισήμων, ᾽ταρὸν σωϑῆναι τιρὸς Ῥωμαίους μεταστᾶσιν ἢ διαχαρ- 
τερεῖν τιρὸς τὴν μετὰ τῶν ἄλλων τύχην, ἑαυτοὺς ἔρριψαν εἰς τὸ 

PAMLVRC Lat Zonaras I p. 542. 

1 δ LC εἰσφερομένη VR.— 2 μὲν εκ πε κεκκῦ λόφου Ρ 3 &vom.L 
4 ἐχείνησ, jo ex ἡ corr. Μ ὃ ἀλαλαγμὸσ, «Aa ex ἀλλ corr. P συμφερο- 
μένων om. Lat 6 χεχυχλωμένων ex χεχλυμένων corr. Οἱ clausorum Lat 

ἀπολειφϑέντοσ ML deprehensi Lat 7 τε om. L 8 συνεβόων L 

9 μαραινόμενοι, μι initiale i. ras. A 10 óóvouovo|ovo C 11 ηυτόνη- 
σαν 1, δ᾽ LC Περαία corruptum putat Destinon 12 βοήν] PAMSyr 
δρμήν LVRCLat yo καὶ δρμήν i. marg. M — 13 βράττεσϑαι] διάττεσϑαι VRC! 
et i. marg. M διάγεσϑαι ex corr. O euelli Lat 16 τῶν] ἐκ τῶν LZon 
ἀλλὰ! LCZon ἀλλὰ χαὶ PAMVR ἐπεμβαίνοντεσ MLVRCZon 11 τῶν 
σωμάτων P τοὺς φεύγοντας Zon 19 ληφϑὲν PA περιλειφϑὲν Zon 
20 i. marg. χϑ C ó' LZon μὲν om. L 21 μολλίβω 1, μολίβδου 

Hudson 22 0^ € 23 ovv C αὐτοῖσ L ἐνερρήγνυτο M. ἀνερρή- 
γνυντο Ἐν 25 παρ᾽ ὃν LV παρῶν € ἢ σωϑῆναι Niese 26 ἔρριψαν» 
ῥίψαντεσ 1. 
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zUp χαὶ τῷ ναῷ συγκατεφλέγησαν, Muioóc ve υἱὸς Βελγᾶ xai Io- 
σητίος 4]αλαίου. 

2. Ῥωμαῖοι δὲ μάταιον τὴν ἐπὶ τοῖς πέριξ φειδὼ χρίναντες 
τοῦ ναοῦ φλεγομένου σαντα συνετίμππρασαν, τά ve λείψανα τῶν 

στοῶν xal τὰς πύλας πλὴν δύο, τῆς μὲν ix τῶν αἀνατολιχῶν τῆς 

δὲ μεσημβρινῆς" χαὶ ταύτας ὕστερον χατέσχαψαν. ἔχαιον δὲ χαὶ 
τὰ γαζοφυλάκια, ἐν οἷς ἄπειρον μὲν χρημάτων πλῆϑος ἄπειροι δ᾽ 
ἐσθῆτες καὶ ἄλλα χειμήλια, συνελόντι δ᾽ εἰγτεῖν, πτᾶς ὃ Ιουδαίων 
σεσώρευτο τιλοῦτος, ἀνεσχευασμένων ἐχεῖ τοὺς οἴχους τῶν εὐττόρων. 
ἧχον δὲ καὶ imi τὴν λοιττὴν στοὰν τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ" καταφεύγει 
δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἀττὸ τοῦ δήμου γύγαια χαὶ τταιδία χαὶ σύμμιχτος ὄχλος 
εἰς ἑξαχισχιλίους. πρὶν δὲ Καίσαρα χρῖναί τι πιερὶ αὐτῶν ἢ xe- 
λεῦσαι τοὺς ἡγεμόνας, φερόμενοι τοῖς ϑυμοῖς oí στρατιῶται τὴν 
στοὰν ὑφάπττουσι, xcl συνέβη τοὺς μὲν διτιτοῦντας αὑτοὺς ἐχ τῆς 

φλογὸς διαφϑαρῆναι, τοὺς δὲ ἐν αὐτῇ  περιεσώϑη δὲ ix τοσούτων 
οὐδείς. τούτοις αἴτιος τῆς ἀττωλείας ψευδοτιροφήτης τις κατέστη 

κατ᾽ ἐχείνην χηρύξας τὴν ἡμέραν τοῖς ἐπὶ τῆς πόλεως, ὡς ὃ ϑεὸς 

ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἀναβῆναι χελεύει δεξομένους τὰ σημεῖα τῆς σωτηρίας. 
πολλοὶ δ᾽ ἦσαν ἐγχάϑετοι “ταρὰ τῶν τυράννων τότε πρὸς τὸν δῆμον 
χεροφῆται πιροσμένειν τὴν αττὸ τοῦ ϑεοῦ βοήϑειαν χαταγγέλλοντες, 
ὡς ἧττον αὐτομολοῖεν καὶ τοὺς &x&vo δέους xoi φυλακῆς γενομένους 
&Ànig πιαραχροτοίη. τιείϑεται δὲ ταχέως ἄνϑρωττος ἐν συμφοραῖς, 

ὅταν δ᾽ ἤδη xal τῶν χατεχόντων δεινῶν ἀτταλλαγὴν ὃ ἐξαττατῶν 
ὑπιογράφῃ, τόϑ᾽ ὃ πάσχων ὅλος γίνεται τῆς ἐλττίδος. 

PAMLVRCLatHegesippus V 43 p. 362. Zonaras I p. 543. 

1 μηϊερόσ L μήϊρόσ VRO υἱὸσ B*****al P βελγὰ AV βελγα LR 
iosippus dareae Lat 3 ματαίαν Zon ἐπὶ τοῖς euan. P 4 συνεμπίμ- 

πρασὰν V συνεπίπρασαν C συνενεπίμπρασαν L. Dindorf 5 πύλας] πύλασ 
αὐτῶν L 6 δὲ μεσημβρινῆς] δ᾽ £x μεσημβρίασ 1, ταύτας] ταύτας δ᾽ Desti- 
non 7 γαζοφυλακεῖα VR γαζοφυλάχεια Ὁ δὲ VR. 8 δὲ VR. 9 ἀνασχευα- 
σαμένων 1, τοὺς oixovc] τῶν οἴχων MVRC 10 χαταπεφεύγει Bekker ex 

cod. L. B. confugerant Lat 11 δὲ VR ὄχλος] ὄχλοσ πλῆϑοσ L ὄχλοσ 
πλεῖστοσ C 12 δὲ] οὖν Μ Καίσαρα] καίσα! C χελεύσειν L 14 χαὶ 

συνέβη] συνέβη δὲ L αὐτοὺσ PAMVO éevrovo 1, 15 i. marg. 4' € 
δ᾽ ἐν LC δ᾽ ix LC 16 οὐδὲ sio L χατέστη ex χαϑέστη corr. À 
17 τὴν ἡμέραν χηρύξασ tr. 1 τῆς] voio C 19 δὲ VR 21 χαὲ φυλακῆς] 

κατα φυλαχὴῆσ € γινομένουσ AMLVRC 22 doe A παραχροτοίη) 
παραχρατῶν 1, παραχρατοίη VR retineret Lat δὲ ταχέως] δ᾽ εὐθϑέωσ 1, 
28 δ᾽ ἤδη] δὲ δὴ ῬΑΝΥ͂Ο δὲ ἤδη 1, δὲ R, om. Lips 24 τό9 τότε LVR 
ὅλωσ A!C 
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ὃ. Τὸν γοῦν ἄϑλιον δῆμον οἱ uiv azaveOveg xol χαταψευδό- 
μενοι τοῦ ϑεοῦ τηνικαῦτα τταρέτεειϑον, τοῖς δ᾽ ἐναργέσι xal τερο- 
σημαίνουσι τὴν μέλλουσαν ἐρημίαν τέρασιν οὔτε τιροσεῖχον οὔτ᾽ 
ἐπίστευον, ἀλλ᾽ ὡς ἐμβεβροντημένοι καὶ μήτε ὄμματα μήτε ψυχὴν 
ἔχοντες τῶν τοῦ ϑεοῦ χηρυγμάτων παρήχουσαν, τοῦτο μὲν ὅτε vio 
τὴν “τόλιν ἄστρον ἔστη δομφαίᾳ τιαρατιλήσιον xal πτιαρατείνας i 
ἐνιαυτὸν χομήτης, τοῦτο δ᾽ ἡνίχα τιρὸ τῆς ἀτιοστάσεως xal τοῦ 
cog τὸν τιόλεμον κινήματος ἀϑροιζομένου τοῦ λαοῦ τιρὸς τὴν τῶν 
ἀζύμων ἑορτήν, ὀγδόη δ᾽ ἣν Ξανϑικοῦ μηνός, xarà νυχτὸς ἐνάτην 
ὥραν τοσοῦτο φῶς πιεριέλαμιψε τὸν βωμὸν xal τὸν ναόν, ὡς δοχεῖν 
ἡμέραν εἶναι λαμτιράν, xal τοῦτο παρέτεινεν ἐφ᾽ ἡμίσειαν ὥραν" 
ὃ τοῖς μὲν ἀπείροις ἀγαϑὸν ἐδόχει, τοῖς δὲ ἱερογραμματεῦσι τερὸς 
τῶν ἀποβεβηκότων εὐθέως ἐχρίϑη. xol κατὰ τὴν αὐτὴν ἑορτὴν 
βοῦς μὲν ἀχϑεῖσα ὑπό του πρὸς τὴν ϑυσίαν ἔτεχεν ἄρνα ἐν τῷ 
ἱερῷ μέσῳ, 7 δ᾽ ἀνατολιχὴ τιύλη τοῦ ἐνδοτέρω ναοῦ χαλχῆ μὲν 
οὖσα καὶ στιβαρωτάτῃ, κλειομένη δὲ περὶ δείλην μόλις ὑπ᾽ ἂν- 
ϑρώπῳν εἴχοσι, xol μοχλοῖς μὲν ἑπερειδομένη σιδηροδέτοις, κατά- 
τύηγας δὲ ἔχουσα βαϑυτάτους εἰς τὸν οὐδὸν ὄντα διηνεχοῦς λέϑου 
χαϑιεμένους, ὥφϑη χατὰ νυχτὸς ὥραν ἕχτην αὐτομάτως ἠνοιγμένη. 
δραμόντες δὲ οἱ τοῦ ἱεροῦ φύλαχες ἤγγειλαν τῷ στρατηγῷ, χἀχεῖ- 
γος ἀναβὰς μόλις αὐτὴν ἴσχυσεν χλεῖσαι. πάλιν τοῦτο τοῖς μὲν 

PAMLVRCLatHegesippus V 44 p. 362. Zonaras I p. 543. Euseb. hist. 
eccl. III 8. 

1 incip. Euseb ἀπαταιῶνεσ PA — 2 ante τοῦ ras. 8 litt. V δὲ VRC 
προσσημαίνουσι Ὁ — 3 μέλλουσαν] μέλλουσαν ἔσεσϑαι Eusebii codd. plerique 

ovr] οὔτε MVRCEuseb 4 ἐμβροντιμένοι A! ἐνβεβροντημένοι V καὶ μήτε 
euan. P μήτ᾿ C litt. τε ψυχὴν ἔχον euan. P 5 χηρυγμάτων euan. P 
παρήχουον" Euseb ὅτε] ov 7, 6 παρατείνας] παρά τινασ V ἐπὶ 1, 
" χομίτησ PR δὲ PMVRC ἀποστάσεωσ ὧσ καὶ M 9 ὀγδόη δ᾽ qv] 
ὀγδόῃ Euseb ὀγδόη] ἢ L δὲ LVR Xanthici 8. dies est 25. Aprilis 
(VII k. Mai.) anni Iuliani, si solitam Iosephi rationem sequimur; sed hic anti- 

quiore Iudaeorum computo usus esse uid. ὥραν ἐνάτην tr. 1 10 τοσοῦτον 
LVRC et Eusebii codd. quidam τὸν ναὸν xci τὸν βωμὸν tr. L 11 ἐπὶ 
LZon 12 ἐδόχει] ἐδόχει εἶναι Euseb RS πρὸς] πρὸ PAMLLat et 

Eusebii codd. plerique 14 ἀναχϑεῖσα L ὕπο vov] om. Lat ὑπὸ τοῦ A!LR 
ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέωσ Eusebii codd. quidam et inde Hudson 15 z] ἦν L 
δὲ LVRCZon ἐνδοτέρω] LEuseb ἐνδοτέρου PAMYRCZon ἐξωτέρου Grotius 
ναοῦ] PAMLLatZon, om. VRCEuseb 16 δείλησ VRC ὑπ᾿ ἀνθρώπων) 
ὑπὸ (ὑπ᾿ CO) ἀνδρῶν LCZon 11 χαταπῆγασ VRCEuseb 18 δ᾽ LCEuseb 
εἰς — 19 χαϑιεμένους om. Euseb λίϑουσ PA! 19 ἡνοιγμένη] PAEuseb 
ἠνεωγμένη MLVROCZon ἀνεῳγμένη L. Dindorf 20 δραμόντες — 552, 4 ση- 
μεῖον om. Euseb δὲ οἱ δ᾽᾿Ϊ ἡ C ἀνήγγειλαν M 
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ἰδιώταις κάλλιστον ἐδόύχει τέρας" ἀνοῖξαι γὰρ τὸν ϑεὸν αὐτοῖς τὴν 

τῶν ἀγαϑῶν τούλην" οἱ λόγιοι δὲ λυομένην αὐτομάτως τοῦ ναοῦ 
τὴν ἀσφάλειαν ἐνενόουν, χαὶ πολεμίοις δῶρον ἀνοίγεσϑαι τὴν τεύλην, 
δηλωτιχόν τὲ ἐρημίας ἀπέφαινον ἐν αὑτοῖς τὸ σημεῖον. μετὰ δὲ 
τὴν ἑορτὴν οὐ ττολλαῖς ὑμέραις ὕστερον, μιᾷ καὶ εἰχάδι ᾿Αρτεμι- 
σίου μηνός, φάσμα τι δαιμόνιον ὥφϑη μεῖζον σποιίστεως" τερατεία 
δὲ ἂν ἔδοξεν οἶμαι τὸ ῥηθησόμενον, εἰ μὴ xal παρὰ τοῖς ϑεασα- 
μένοις ἱστόρητο xai τὰ ἐπαχολουϑήσαντα πάϑη τῶν σημείων ἣν 
ἄξια" σερὸ γὰρ ἡλίου δύσεως ὥφϑη μετέωρα περὶ γιᾶσαν τὴν χώραν 
ἅρματα xol φάλαγγες ἔνοτιλοι διάττουσαι τῶν γεφῶν χαὶ χυχλού- 
μεναι τὰς πόλεις. κατὰ δὲ τὴν ἑορτήν, ἢ τεεντηχοστὴ χαλεῖται, νύ- 
χτωρ οἱ ἱερεῖς τταρελϑόντες εἰς τὸ ἔνδον ἱερόν, ὥσττερ αὐτοῖς ἔϑος 

γερὸς τὰς λειτουργίας, ττρῶτον μὲν κινήσεως ἔφασαν ἀντιλαβέσϑαι 
χαὶ χτύπου, μετὰ δὲ ταῦτα φωνῆς ἀϑρόας ,,μεταβαίνομεν ἐντεῦ- 
Sev." τὸ δὲ τούτων φοβερώτερον, Ἰησοῦς γάρ τις υἱὸς ᾿ΑἸνανίου 
τῶν ἰδιωτῶν ἄγροικος χυρὸ τεσσάρων ἐτῶν τοῦ πολέμου τὰ μά- 
λιστα τῆς πόλεως εἰρηνευομένης xal εὐθηνούσης, ἐλθὼν εἰς τὴν 

ἑορτήν, ἐν ἡ σχηνοποιξῖσϑαι πάντας ἔϑος τῷ ϑεῷ, κατὰ τὸ ἱερὸν 

PAMLYROLatHegesippus V 44 p. 364. Zonaras I p. 544. Euseb. hist. 

eccl. ΠῚ 8, 2. dem. euang. VIII 2, 112. 

1 ἰδιόταισ € ἀνοῖξαι] «voc (sic) C τὸν 920v] ὃ 9:00 C 2 λόγιοι] 
λοιποὶ 1, λόγιοι ἡ τὴν τοῦ ναοῦ tr. L.— 3 zw CO. 4 δηλοτιχὸν C 
τ᾿ O uero Lat ἐν αὑτοῖς] ἐν avroio ῬΑ é«vroiao L ἐν ἑξαυτοῖσ MVRO 
inter se Lat μετὰ — 11 πόλεις om. i. marg. suppl. A, sed acciso margine 

litterae aliquot interierunt μετὰ — 11 ὕστερον] post dies autem festos in diebus 

paucis Lat 5 οὐ — ὕστερον] ἡμέραισ οὐ πολλαῖσ ὕστερον LVRCEuseb 
post multos dies Heg μιᾷ καὶ εἰχάδη πρώτηι καὶ εἰχοστῆι L ἀρτεμησίου 
PAV!R Artemisii 21. dies est 8. Iunii (VI id. Iun.) anni Iuliani, si quidem 

Iosephus solitam sequitur rationem 6 τερατείαν 1, τέρασ Euseb τερα- 
τεία — 8 ἱστόρητο) monstrum autcm, quod dicturus sum, fortasse etiam his est 

cognitum qui uiderunt Lat ἢ δ᾽ LVRCEuseb ἀν ἔδοξεν] £o * « « ἂν A 
οἶμαι] εἶναι Euseb 8 ἱστόρειτο ῬΑ ἱστορεῖτο LVR 9 litt. ὕσεως o9 
euan. P περὶ] euan. P χατὰ L [10 litt. ὁπλοι διάττου euan. Ρ κυχλού- 
usvoul 11 χατὰ — 14 ἐντεῦϑεν habet Eusebius demonstr. χατὰ, xc i. ras. A 

12 Zvóov om. Euseb hist. et dem. ὥσπερ — ἔϑος] more suo Lat ἔϑος] 
ἔϑοσ ἦν AMLVRCEuseb hist. et dem. 13 πρὸς] εἰσ 1 ἀντιλαμβάνεσϑαι 
Euseb hist. et dem. 14 φωνῆς] καὶ φωνῆσ MC et fort. Heg ἀϑρόας] 
ἀϑρόας λεγούσης Euseb dem. μεταβαίνομεν] codd. Heg et Euseb hist. 
μεταβαίνωμεν LatZon Euseb dem.; cf. Tacit. hist. V 13 18 Ἰησοῦς] ἠϊσοῦσ A 
᾿Ανανίου] PAHegEuseb ἀνάνου MLVROLat 10 ἀγροῖχοσ LVRCZon — 17 εἰρη- 
νευούσησ PL εἰς] ἐπὶ Euseb fort. recte 18 ἐν ἡ] ἐπεὶ PMVRC et Eusebii 
codicum pars ἐφ᾽ 4 (g ex zx corr., ἦ i. ras.) A &Qoc] ἔϑος ἦν Euseb 
χατα] εἰσ 1, 
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TOWN ET NETUS NN SU S Mz S50 5 TR ἐξαπίνης ἀναβοᾶν ἤρξατο ,,(ρωνὴ ἀπὸ ἀνατολῆς, φωνὴ az δύσεως, 
φωνὴ ἀττὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, φωνὴ ci Ιεροσόλυμα χαὶ τὸν 
γαόν, φωνὴ ἐττὶ νυμφίους xai νύμφας, φωνὴ él τὸν λαὸν τιάντα."΄ 
τοῦτο u&9' ἡμέραν καὶ νύχτωρ xarà σπιάντας τοὺς στενωττοὺς 7τε- 
Quj&L χεχραγώς. τῶν δὲ ἐπισήμων τινὲς δημοτῶν ἀγαναχτήσαντες 
χιρὸς τὸ καχύφημον συλλαμβάνουσι τὸν ἄνθρωπον xci πολλαῖς 
αἰχίζονται τιληγαῖς. ὃ δὲ οὐὔὐϑ᾽ ὑπὲρ αὑτοῦ φϑεγξάμενος οὔτε ἰδίᾳ 

χιρὸς τοὺς παίοντας, ἃς χαὶ ΤΡ ΩΙ φωνὰς βοῶν διετέλει. νομί- 
σαντες δὲ οἱ ἄρχοντες, ὅπερ » δαιμονιώτερον τὸ κένημα ταἀνδρὸς 
ἀνάγουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ὍΕῚ VEDuaKa ἔπαρχον. ἔνϑα μάστιξι 

μέχρι ὀστέων ξαινόμενος οὐὔὐϑ᾽ ἱχέτευσεν οὔτ᾽ ἐδάχρυσεν, ἀλλ᾽ 
ἐνὴν μάλιστα τὴν φωνὴν ὁλοφυρτιχῶς ΤΡ χιρὸς ἑἕχάστην 
ἀπτεχρίνατο πληγήν »αἰαὶ Ἱεροσολύμοις." τοῦ δ᾽ -ἀλβίνου διερω- 
τῶντος, οὗτος γὰρ ἔσταρχος nv, τίς εἴη xai πόϑεν, «ai διὰ τί ταῦτα 
φϑέγγοιτο, πρὸς ταῦτα μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀτιεχρίνατο, τὸν δὲ ini 
τῇ χεόλει ϑρῆνον εἴρων οὐ διέλεισεεν, μέχρι χαταγγοὺς μανίαν Ó 
-Àpivog axéAvoev αὐτόν. ὃ δὲ vOv μέχρι τοῦ ττολέμου χρόνον οὔτε 

προσήει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτε ὥφϑη λαλῶν, ἀλλὰ χαϑ᾽ ἡμέραν 
ὥστιερ εὐχὴν μεμελετηχώς »αἱαὶ Ἱεροσολύμοις“ ἐθρήνει. οὔτε δέ 
τινι τῶν τυτιτόντων αὐτὸν ὁσημέραι κατηρᾶτο οὔτε τοὺς τροφῆς 
μεταδιδόντας εὐλόγει, μία δὲ πρὸς τεάντας ἣν J σχυϑρωπεὴ κλῃ δὼν 

ἀπόχρισις. μάλιστα δ᾽ ἐν ταῖς ἑορταῖς ἐχεχράγει" xal τοῦτ᾽ ἐφ᾽ 
ἑχιτὰ ἔτη xal μῆνας πέντε εἴρων οὔτ᾽ ἤμβλυνεν τὴν φωνὴν οὔτ᾽ 

PAMLVRCLat Hegesippus V 44 p. 364. Zonaras I p. 544. Eusebius hist. 
ecel. III 8,.3. 

1 φωνὴ ἀπὸ ἀνατολῆς om. P ἀπ᾿ VRCEuseb — 3 πάντα τὸν λαὸν tr. 
LEuseb 4 orevonoto R. 5 δ᾽ LRCEuseb δημωτῶν C 6 συμλλαμβάνουσι, 

& post v deletum C 71 0 Ο οὔτε VR. αὐτοῦ PAML ἑαυτοῦ VRC Euseb 
ovt LC 8 παίοντας] παρόντας Euseb διετέλει] ἐτέλει, i. marg. suppl. 
διὰ 9 δ ΤΟ δαιμονιώτερον] δαιμονιώτερον εἶναι LVRCEuseb τὸ om. 
Euseb τοῦ ἀνδρὸσ LVROC — 10 ἐνάγουσιν V ἄγουσιν Eusebii codd. plerique 
ῥδωμαίων VR et ut uid. Heg fort. recte 11 μέχρισ MLVRCEuseb ξενόμενοσ 
P ξεόμενοσ L οὔτε VR ovt ] οὐδὲ Α οὔτε VR 12 παρακλίνων PA 

παρεχχλίνων LZon 13 ἀπεχρίνετο L atcl PA ci ci (ex «t ci corr. M) 
MLVRC Ἱεροσολύμοις] finit Euseb δὲ VRC 14 ἦν ἔπαρχοσ tr. L.— τίς] 
τίσ τε L fort. recte 15 οὐδ VR. δ᾽ LC 10 ad εἴρων i. marg. λέγων VR 
διέλιπε O καταγνοὺς] zavayvovo αὐτοῦμ δ8.Α 18 προσήει ex προσ- 
ἥκειν corr. V οὔτ᾽ ὠφϑὴ C οὔτε ὠφϑη λαλῶν] nec quemquam uidit Lat 
19 ugusAetuxoo C αἱ αἱ (sic) PL ci ei Α αἱ αἱ (ex αἷ ct corr. M) MVRC; fere 
item infra p. 554,2 et 4 20 ὁσημέραι om. PHeg 21 ηὐλόγει ML 22 δὲ 
VR τοῦτο VR ἐφ᾽ om. L 23 πέντε μῆνασ tr. L οὔτε LVR 
ἠμβλύνϑη LVC ἠμβλύϑη R οὔτε LVR 
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ἔχαμεν, μέχρις οὗ κατὰ τὴν πολιορχίαν ἔργα τῆς χλῃδόνος ἰδὼν 
ἀνεπαύσατο. περιιὼν γὰρ ἀπὸ τοῦ τείχους ,alol πτάλιν τῇ πόλει 
xal τῷ λαῷ xal τῷ ναῷ“ διατιρύσιον ἐβόα, ὡς δὲ τελευταῖον προσ- 
έἔϑηχεν ,alal δὲ κἀμοί“, λέϑος ἐκ τοῦ πετροβόλου σχασϑεὶς καὶ 

συλήξας αὐτὸν τιαραχρῆμα χτείνει, φϑεγγομένην δ᾽ ἔτι τὰς χλῃδόνας 
ἐχείνας τὴν Ψυχὴν ἀφῆκε. 

4. Ταῦτά τις ἐννοῶν εὑρήσει τὸν μὲν ϑεὸν ἀνϑρώπων χηδό- 
μένον xai πεαντοίως ττροσημαίνοντα τῷ σφετέρῳ γένει τὰ σωτήρια, 

τοὺς δ᾽ oz ἀνοίας xoi xaxov αὐϑαιρέτων ἀττολλυμένους, ὅττου 
γε Ἰουδαῖοι καὶ τὸ ἱερὸν μετὰ τὴν χαϑαίρεσιν τῆς ᾿Αντωνίας τε- 
τράγωνον ἐποίησαν, ἀναγεγραμμένον ἐν τοῖς λογίοις ἔχοντες ἁλώ- 
σεσϑαι τὴν πτόλιν χαὶ τὸν ναόν, ἐπειδὰν τὸ ἱερὸν γένηται τετρά- 
γωνον. τὸ δ᾽ ἐπᾶραν αὐτοὺς μάλιστα πρὸς τὸν πόλεμον ἣν χρησμὸς 
ἀμφίβολος ὁμοίως ἐν τοῖς ἱεροῖς εὑρημένος γράμμασιν, ὡς χατὰ τὸν 
χαιρὸν ἐχεῖνον az τῆς χώρας αὐτῶν τις ἄρξει τῆς οἰχουμένης. τοῦϑ'᾽ 

οἱ μὲν ὡς οἰχεῖον ἐξέλαβον xal πολλοὶ τῶν σοφῶν ἐτπλανήϑησαν 
περὶ τὴν χρίσιν, ἐδήλου δ᾽ ἄρα τὴν Οὐεσπασιανοῦ τὸ λόγιον ἣγε- 
μονίαν ἀποδειχϑέντος ἐπὶ Ἰουδαίας αὐτοχράτορος. ἀλλὰ γὰρ οὐ 

δυνατὸν ἀνϑρώποις τὸ χρεὼν διαφυγεῖν οὐδὲ σπιροορωμένοις. οἱ δὲ 
xal τῶν σημείων ἃ μὲν ἔχριναν τυρὸς ᾿δονὴν ἃ δὲ ἐξουϑένησαν, 
μέχρις οὗ τῇ τε ἁλώσει τῆς πατρίδος χαὶ τῷ σφῶν αὐτῶν ὀλέϑρῳ 
διηλέγχϑησαν τὴν ἄνοιαν. 

PAMLVROCLatHegesippus V 44 p. 365. Zonaras I p. 545. Eusebius hist. 

6001. 1118. 10. 
1 μέχας οὗ] μέχρι L. Dindorf ἔργα] ἔργον L ἔργω RC τῆς χλῃδόνος] 

τὰσ κληδόνασ LVR tác χληδῶνασ Ὁ 2 ἀπὸ] ἐπὶ MLVRCZon supra Lat 
3 xal τῶ ναῶ καὶ τῶ λαῶ tr. LLatZon διὰ πρυσίωσ L 4 ós om. MZon 
ἔχ vov Herwerden σχαϑεὶσ C καὶ πλήξας om. Lat  φϑεγγόμενοσ L 
lugentem Lat δὲ VR. Zu] ἐπὶ PAL χκληδῶνασ C 6 ἐχείνας om. P 
8 προσσημαίνοντα C 9 à] δὲ (suppl. A) AVR. τοὺς] ipsos Lat ὑπ᾽ — 
αὐϑαιρέτων] ob dementiam suam malis uoluntariis, unde ὑπ᾽ ἀνοίας κακῷ αὐϑαι- 
ρέτῳ Destinon ἀνοί.ασ R καὶ om. C 10 χαϑαίρεσιν, αἱ i. ras. 2—3 
litt. ex ε - - corr. A 11 λογίοις] λογίοισ oig PA! ἔχοντες damnat Her- 
werden 12 ναόν] A«óv C 18 δὲ PVR χρησμὸσ gvtr. M 14 ηὐρημένοσ 
5101, ὡς — 15 οἰκουμένης laudat Eusebius αὐτῶν tic] αὐτῶν ἃ τισ αὐτῶν 

MLVRC et Eusebii codd. plurimi τοῦϑ᾽ oí] τοῦτο L τοῦτο οἱ VRC id enim 
illi Lat 16 σοφῶν] σφῶν P 17 ἐδήλου — ἡγεμονίαν] hoc autem plane 
responso uespasiani designabatur imperiun Lat δὲ MLVR ἄρα] ἅμα C 

tqv] τὴν περὶ PAMVRC οὐεσπασιανὸν C τὸ λόγιον om. P 19 χρε- 
óv Βα 20 uiv om. C δ᾽ Ο ἐξουδένωσαν L 21 ob τῇ ve] ὅτε VRC 
τῷ] om. L cov VC σφῶν, c exv corr. A 22 óuj--|2£yz95oav (eras. 4s) A 
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VI. 1. Ῥωμαῖοι δὲ τῶν uiv στασιαστῶν κατατιεφευγότων εἰς 
τὴν τιόλιν, χαιομένου δὲ αὐτοῦ τε τοῦ ναοῦ xci τῶν ττέριξ ἅπάν- 
των, χομίσαντες τὰς σημαίας εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ ϑέμενοι τῆς ἀνατο- 
λικῆς ττύλης ἄντιχρυς ἔϑυσάν τε αὐταῖς αὐτόϑι xal τὸν Τίτον μετὰ 
μεγίστων εὐφημιῶν ἀπέφηναν αὐτοχράτορα. ταῖς δὲ ἁρτταγαῖς 
οὕτως ἐνετιλήσϑησαν οἱ στρατιῶται πιάντες, ὥστε κατὰ τὴν Συρίαν 

πρὸς ἥμισυ τῆς πάλαι τιμῆς τὸν σταϑμὸν τοῦ χρυσίου τειτιράσχε- 
σϑαι. τῶν δ᾽ ἀνὰ τὸν τοῖχον τοῦ ναοῦ ἱερέων διαχαρτερούντων παῖς 
διψήσας ἱχέτευε τοὺς φύλαχας τῶν Ῥωμαίων δοῦναι δεξιὰν αὐτῷ 

xai τὸ δίψος ἐξωμολογεῖτο. τῶν δὲ τῆς ἡλικίας xal τῆς ἀνάγκης 

οἶχτον λαβόντων xai δόντων δεξιὰς καταβὰς αὐτός τε τείνει xal 

ὃ φέρων ἧχεν ἀγγεῖον τἡλήσας ὕδατος ᾧχετο φεύγων ἄνω πρὸς 
τοὺς σφετέρους. τῶν δὲ φυλάχων χαταλαβεῖν μὲν οὐδεὶς ἴσχυσε, 
πρὸς δὲ τὴν ἀπιστίαν ἐβλασφήμουν. χκἀχεῖνος οὐδὲν ἔφη παρα- 
βεβηκέναι τῶν συνθηχῶν" λαβεῖν γὰρ δεξιὰν οὐ τοῦ μένειν za 
αὐτοῖς ἀλλὰ τοῦ χαταβῆναι μόνον xal λαβεῖν ὕδωρ, ἅπερ ἀμφότερα 
χεετεοιηχκὼς πιστὸς ἔδοξεν εἶναι. τὸ μὲν δὴ σπτανούργημα διὰ τὴν ἣλι- 
xíav μάλιστα τοῦ παιδὸς αττεϑαύμαζον οἱ ττλανηϑέντες" ττέμτιτῃ 
δ᾽ ἡμέρᾳ λιμώττοντες οἱ ἱερεῖς χαταβαίνουσι καὶ πρὸς Τίτον ἀναχ- 
ϑέντες ὑπὸ τῶν φυλάχων ἱχέτευον τυχεῖν σωτηρίας. ὃ δὲ τὸν μὲν 
τῆς συγγνώμης καιρὸν αὐτοῖς τταρῳχηχέναι φήσας, οἴχεσϑαι δὲ δι᾽ 
ὃν εὐλόγως ἂν αὐτοὺς ἔσωζε, τυρέτεειν δὲ τοῖς ἱερεῦσι τῷ ναῷ ovvaz- 
ολέσϑαι, χελεύει χολάσαι τοὺς ἄνδρας. 

2. Οἱ δὲ περὶ τοὺς τυράννους ὡς τῷ τε πολέμῳ τεάντοϑεν 
ἐχρατοῦντο χαὶ στεριτετειχισμένοις διαφυγεῖν οὐδαμόϑεν ἦν, τεροχα- 
λοῦνται τὸν Τίτον εἰς λόγους. ὁ δὲ xal διὰ τὸ φιλάνϑρωττον φύσει 
τὸ γοῦν ἄστυ περισῶσαι τιροαιρούμενος xal τῶν φίλων évayóvvov, 

PAMLVRCLatHegesippus V 45 p. 366. Zonaras I p. 545. 

1i. marg. λβ΄ C δὲ} μὲν Α et ut uid. Lat 2 τε om. LZon 
4 ἀντιχρὺ PAM ἔϑυσάν vs] ϑύσαντεσ L sacrificio celebrato Lat αὐταῖς] 

ἐν vaio V 7 4uvo. C χρυσοῦ M 8 δὲ LVR τὸν] τῶν ἃ i. marg. 

λγ΄ C προσκχαρτεροῦντων, ὦ i. ras. A διακαρτερούντων ἱερέων tr. C, quo 
uitatur hiatus; sed ἱερέων fort. spurium 10 ἐξομολογεῖτο PA!'M 11 óe- 

&&vL 12 ἧκεν] ἦγεν PAM πλήσας] πληρώσασ P πρὸσ τοὺσ σφετέρουσ 
ἄνω tr. 1, 15 μένην C 16 λαβεῖν] τοῦ λαβεῖν 71 11 ἔδοξεν om. LLat 
μὲν οι. VR 19 δὲ ΡΜΥΒΒ λιμόττωντεσ P 20 ἱχέτευων αὶ 21 συγγνώ- 
unc] γνώμησ C δὲ om. P 22 ὃν] ὧν C 24 τῷ τε] τότε P τῶ L τῶ 

, , ο μος τότε VR πανταχόϑεν PC πανταχϑεν L 25 προχαλοῦνται] Naber prouo- 
cant Lat προσχαλοῖνται codd. Zon 
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z : s : SUM AR : 35. 
ἤδη γὰρ μετριάζειν τοὺς λῃστὰς ὑπελάμβανεν, ἵσταται χατὰ τὸ 
πρὸς δύσιν μέρος τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ" ταύτῃ γὰρ ὑπὲρ τὸν ξυστὸν 
ἦσαν πύλαι, χαὶ γέφυρα συνάπτουσα τῷ ἱερῷ τὴν ἄνω πόλιν" 
αὕτη τότε μέση τῶν τυράννων ἣν χαὶ τοῦ Καίσαρος. τὸ δὲ τελῆϑος 
ἑχατέροις βύζην ἐφεστήκει, Ἰουδαῖοι μὲν ττερὶ Σίμωνα xal Ἰωάννην 
μετέωροι συγγνώμης ἐλπίδι, Ῥωμαῖοι δὲ Καίσαρι χαραδοχοῦντες 
αὐτῶν τὴν ἀξίωσιν. τταραγγείλας δὲ τοῖς στρατιώταις Τίτος ϑυμοῦ 
τὲ xci βελῶν μένειν ἐγχρατεῖς, xal τὸν ἑρμηνέα τταραστησάμενος, 
0zttQ ἣν τεχμήριον τοῦ χρατεῖν, πρῶτος ἤρξατο λέγειν. ,,ἀρά γε 
ἤδη κεχόρεσϑε τῶν τῆς πατρίδος χαχῶν. ὦ ἄνδρες, oi μήτε τῆς 

ἡμετέρας δυνάμεως μήτε τῆς ἑαυτῶν ἀσϑενείας ἔννοιαν λαβόντες, 
óguy δὲ ἀσκέπτῳ xal μανίᾳ τόν τε δῆμον xci τὴν πτόλιν καὶ τὸν 
vaOv ἀτιολωλεχότες, ἀττολούμενοι δὲ xol αὐτοὶ δικαίως, οἱ τερῶτον 
μὲν ἀφ᾽ οὗ Πομπήιος εἷλεν ὑμᾶς κατὰ χράτος οὐχ ἐπαύσασϑε 
γεωτεροττοιίας, ἔπειτα xal φανερὸν ἐξηνέγχατε πρὸς Ῥωμαίους 
πόλεμον; ἀρά γε πλήϑει πεποιϑότες; xol μὴν ἐλάχιστον ὑμῖν 
μέρος ἀντήρχεσεν τοῦ Ῥωμαίων στρατιωτιχοῦ. σίστει τοιγαροῦν 
συμμάχων; χαὶ τί τῶν ἔξω τῆς ἡμετέρας ἡγεμονίας ἐϑνῶν ἔμελλεν 
αἱρήσεσϑαι ᾿Ιουδαίους ττρὸ Ῥωμαίων; ἀλλ᾽ ἀλχῇ σωμάτων; xol μὴν 
ἴστε Γερμανοὺς δουλεύοντας ἡμῖν. ὀχυρότητι δὲ τειχῶν; χαὶ τί 
μεῖζον ὠχεανοῦ τεῖχος χώλυμα, ὃν περιβεβλημένοι Βρεττανοὶ τὰ 
Ῥωμαίων. ϑτύλα προσχυνοῦσιν; καρτερίᾳ ψυχῆς καὶ στανουργίφ στρα- 
τηγῶν; ἀλλὰ μὴν ἤδειτε χαὶ Καρχηδονίους ἁλόντας. τοιγαροῦν 
ὑμᾶς ἐττήγειρε χατὰ Ῥωμαίων 1, Ῥωμαίων φιλανϑρωπία, ot πρῶ- 
τον μὲν ὑμῖν τήν τε χώραν ἔδομιεν νέμεσϑαι xol βασιλεῖς ὁμοφύ- 
λους ἐπτεστήσαμεν, ἔτεειτα τοὺς ττατρίους νόμους ἐτηρήσαμεν, xal 
ζῆν οὐ μόνον χαϑ'᾽ ἑαυτοὺς ἀλλὰ xal πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπετρέψαμεν 

PAMLVRCLatHegesippus V 46 p. 367. Zonaras I p. 545. 

1 litt. ἀρ μετριά euan. Ρ ὑπελάμβανεν] arbitrabantur Lat ὑπελάμβανον 
Hudson κατὰ μέροσ τὸ πρὸσ δύσιν tr. L 2 τὸν] v0 P 3 τῷ ἱερῷ] τὸ 

ἱερὸν C 4 αὕτη] αὔτη 51:01, 5 βύζην] βύσδην PAVRC βύζεν Μ ἐφι- 
, πὶ - , "» - - » - 

στήκει € περὶ] τοῖς περὶ Niese ἰωάνην € | αὐτῶν] αὐτῶ 1, αὐτῶν 
€ 

τὴν ἀξίωσιν] qualiter eos reciperet Lat 9 ἄρα LR. 10 χεχόρεσϑαι L 
ὦ] PLat, om. AMLVRC οἱ ἃ 11 αὐτῶν AV αὑτῶν MR 12 τε om. L 

ον 2 , 

13 ναὸν, v initiale i. ras. A — 15 φανερὸν] φαναιρωσ Ὁ 11 ἀντήρχεσαν V 
18 c] vL ἔξωϑεν A 19 ἀλλ ἀλ᾽ PA ἀλλὰ RC 20 δὲ] δὴ 1 

21 τεῖχος κωλυμα] murus atque obstaculum Lat τείχουσ ALVRO ὃν ex 
?] 

ó corr. C Bosyvavol V 23 ἤδητε L zó-ve V χαρχηδονίουσ V 
25 uiv om. PC 26 litt. νόμουσ ἐτηρή euan. P 27 litt. οὐ μόνον xa9* 
euan. P αὑτοὺσ L πρὸς] om. PAMVRC cum Lat litt. ψαμεν ὡς euan. P 
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, ' , ^ Ἐς: ς - » - 

ὡς éBovAco9e* τὸ δὲ μέγιστον, δασμολογεῖν τὲ ὑμῖν ἐπὶ τῷ Oe 
ὩΣ , , , ^ - 

xol ἀναϑήματα συλλέγειν ἐτιξετρέψαμεν, xai τοὺς ταῦτα φέροντας 
, , 2 - , 

οὔτε ἑνουϑετήσαμεν οὔτε ἐχωλύσαμεν, (v. ἡμῖν γένησϑε σιλουσιώ- 
, - , , 3 - 

τξροι xal “ταρασχευάσησϑε τοῖς ἡμετέροις χρήμασιν xa9' ἡμῶν. 
' , - 2 , 

ἔχεειτα τηλιχούτων ἀγαϑῶν ἀπολαύοντες ἐπὶ τοὺς τταρασχόντας 
7, , * WW “- 2 , - PV 

ἠνέγχατε τὸν κόρον xoi δίκην τῶν ἀτιϑασεύτων ἕρπετῶν τοῖς 
σαίνουσι τὸν ἰὸν ἐναφήκατε. ἔστω γοῦν, κατεφρογήσατε τῆς Νέρωνος 
ῥᾳϑυμίας, xal χαϑάττερ ῥήγματα ἢ σπάσματα τὸν ἄλλον χρόνον χα- 
χοήϑως ἠρεμοῦντες ἐν τῇ μείζονι γόσῳ διεφάνη τε χαὶ πρὸς ἐλπίδας 

ἀναιδεῖς ἀμέτρους ἐξετείνατε τὰς ἐπιϑυμίας. ἧκεν ὃ πατὴρ οὑμὸς εἰς 
τὴν χώραν, οὐ τιμωρησόμενος ὑμᾶς τῶν χατὰ Κέστιον, ἀλλὰ νουϑε- 

, - Ortu , - - ' 

τήσων" δέον γοῦν, εἴχγτερ ἐπε ἀναστάσει τοῦ ἔϑνους τεαρῆν, ini τὴν 
ῥίζαν ὑμῶν δραμεῖν χαὶ ταύτην ἐχτορϑεῖν τὴν πτόλιν εὐϑέως, ὃ δὲ 

"n À , £n) a ^ ^ , I 3 ὃ ὃ . & 2e , 5] , 

Γαλιλαίαν ἔδήου xal τὰ τιέριξ ἐπειδιδοὺὶς ὑμῖν χρόνον εἰς ueraué- 
^ 2 3 ς ἘΞ BJ , M , 23 , 3 - c 

λειαν. αλλ ὑμῖν ἀσϑένεια τὸ φιλάνθρωπον ἔδόχει χὰχ τῆς ἥμε- 
τέρας πρᾳότητος τὴν τόλμαν ἐπεϑρέψατε. Νέρωνος οἰχομένου τοῦϑ'᾽ 

OzttQ ἐχρῆν τοὺς πονηροτάτους ἐποιήσατε, ταῖς ἐμφυλίοις ἡμῶν 
ταραχαῖς ἐπεϑαρρύσατε xal χωρισϑέντων εἰς τὴν “Ἵἴγυτιτον ἐμοῦ 
τε χαὶ τοῦ πατρὸς εἰς πταρασχευὰς τοῦ τεολέμου χατεχρήσασϑε τοῖς 

P 2 2) , 3 ? 

χαιροῖς, χαὶ οὐχ ῃδέσϑητε TraQaGOciv αὐὑτοχράτορας γεγενημένους 

οὺς x«l στρατηγοὺς φιλανϑρώπτουυς ἐπειράσατε. προσφυγούσης γοῦν 
ς ἊΣ - c , - ^ ; 2 , , 

ἡμῖν τῆς ἡγεμονίας, xai τῶν uiv xarà ταύτην ἠρεμούντων τεάντων, 
΄, δὲ - N ὃ , ὍΣ 2 9 £j m tA. c 

χυρεσβευομένων δὲ xoi συνηδομένων τῶν ἔξωϑεν ἐϑνῶν, «aw oi 
ἽἼ ὁ - λέ n * - N. ἊΣ - N x: JC AN Ei 
ουδαῖοι ττολέμιοι, χαὶ τερεσβεῖαι μὲν ὑμῶν τιρὸς τοὺς ὑπτὲρ Ev- 

- , -" 2 , 

φράτην émi νεωτερισμῷ, περίβολοι δὲ τειχῶν ἀγοιχοδομούμενοι 
χαινοί, στάσεις δὲ xal τυράννων φιλονειχίαι καὶ πόλεμος ἐμφύλιος, 

PAMLVRC LatHegesippus V 46 p. 369. 

1 βούλεσϑε M. ἡβούλεσϑε 1, 8 ovr L οὔτε ἐχωλύσαμεν] i. marg. 
suppl. P om. L οὔτε τε ἐχωλύσαμεν 5 ἵν᾽ — πλουσιώτεροι] ut hostes nobis 
efficeremini ditiores Lat ἡμῖν] ἡμῶν L πλουσιωτεροι] πλουσιώτεροι mo- 
λέμιοι LLat 4 παρεσχευάσασϑε P 6 ἀτιϑασευτῶν P ἀντιϑασεύτων A! 
ἀτιϑάσσων L ἀτηϑασεύτων C ἀτιϑασσεύτων V 1 σένουσι P γοῦν] οὖν L 
9 πρὸς — 10 ἐπιϑυμίας] et ad spes improbas etiam. cupiditates immodicas ex- 
plicastis Lat 10 ἀναιδεῖς] ἀναιδείασ P ἀναιδεῖσ xci MLC οὐμὸσ codd. 
11 τῶν] τὸν C 12 ἐπ᾿ ἐπὶ AMLVRC ἀναστάσει] ἐπαναστάσει AMVRO 
18 ἐχπορϑεῖν] πορϑεῖν 1 — 0] ov Ρ 14 ἡμῖν C 15 ὑμῖν om. Lat ἐ!- 
δόχει, ἐ i. ras. A 16 τοῦτο, 17 πονηρωτάτουσ Β. ταῖς] χαὶ ταῖσ M 
haud male ὑμῶν AMLCLat 18 ἐπεϑαρρήσαντε A! ἐπεϑαρσήσατε L 
19 χατεχρήσασϑαι CO 22 xarà ταὐτην] κατ᾽ αὐτὴν, πάντων] om. P ante 
ἠρεμούντων tr. L 28 συνηδομένων δὲ καὶ πρεσβευομένων tr. A οἱ om.L 
24 μὲν om. P πρὸς] εἰσ M — 26 τυράν κτ τῷ * ογνειχίαι Ρ xol τυράν- 
vor] τυράννων καὶ Ll — κ«--φύλιοσ P 
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μόνα roig οὕτω πονηροῖς πρέποντα. ἧχον ἐπὶ τὴν τεόλεν ἐγὼ saga 
τοῦ πατρὸς ἄχοντος λαβὼν σχυϑρωττὰ τταραγγέλματα. τὸν δῆμον 
ἀχούσας εἰρηνικὰ φρονεῖν ἤσϑην. ὑμᾶς παύσασϑαι πρὸ πολέμου 
παρἑεχάλουν, μέχρι “τολλοῦ πολεμούντων ἐφειδόμην, δεξιὰς αὐτο- 
μόλοις ἔδωχα, καταφυγοῦσι πίστεις ἐτήρησα, πολλοὺς αἰχμαλώτους 

ἠλέησα, τοὺς ἐπείγοντας βασανίσας ἐχόλασα, τείχεσιν ὑμετέροις 
μηχανὰς ἄχων τεροσήγαγον, ἀεὶ φονῶντας τοὺς στρατιώτας ἐφ᾽ ὑμῖν 
χατέσχον, x«9^ ἑχάστην νίχην ὡς ἡττώμενος ὑμᾶς εἰς εἰρήνην τερου- 
καλεσάμην. τοῦ ἱεροῦ πλησίον γενόμενος z&Aw ἑχὼν ἐξελαϑόμην 
τῶν τοῦ ππολέμου νόμων, φείσασϑαι δὲ τταρεχάλουν τῶν ἰδίων ὑμᾶς 

ἁγίων xai σῶσαι τὸν ναὸν ἑαυτοῖς, διδοὺς ἀδειάν τε ἐξόδου καὶ 
γίστιν σωτηρίας, εἰ δ᾽ ἐβούλεσϑε, xol μάχης χαιρὸν ἐν ἄλλῳ τότεῳ" 
πάντων ὑπτερείδετε xal τὸν ναὸν ἰδίαις χερσὶν ἐνετερήσατε. ἔπειτα, 
μιαρώτατοι, πιροχαλεῖσϑέ μὲ πρὸς λόγους νῦν; ἵνα τί σώσητε τοιοῦ- 
τον οἷον ἀπόλωλεν; ποίας ὑμᾶς αὐτοὺς ἀξιοῦτε μετὰ τὸν ναὸν σω- 

τηρίας; ἀλλὰ xal νῦν μετὰ τῶν ὅπλων ἑστήχατε xol οὐδ᾽ ἐν ἐσχά- 
τοις ὑποχρίνεσϑε γοῦν ἱχέτας, ὦ ταλαίπωροι, τίνι τεεποιϑότες; οὐ 
γεχρὸς μὲν ὑμῶν ὃ δῆμος, οἴχεται δ᾽ ὃ ναός, tz. ἐμοὶ δὲ ἡ πό- 
λις, ἐν χερσὶ δὲ ταῖς ἐμαῖς ἔχετε τὰς ψυχας; εἶτα ὑπολαμβάνετε 
δόξαν ἀνδοείας τὸ δυσϑανατᾶν; οὐ μὴν ἐγὼ φιλονειχήσω πρὸς 
τὴν ἀττόνοιαν ὑμῶν, ῥδέψασι δὲ τὰ ὅπλα καὶ παραδοῦσι τὰ σώματα 

PAMLVRCLatHegesippus V 46 p. 370. Zonaras I p. 545. 

1 μόνα] uova τὰ L τρέποντα Ὁ ἧὟχον — 2 παραγγέλματα] iussus 
ego ab inuito patre cum mandatis tristibus ad. ciuitatem uenire Lat ἧκον] 
ἐπὲ ἤῆχον P ἐγὼ ἐπὶ τὴν πόλιν ir. L 2 ἄχοντος om. VR 
3 ἤσϑην PALVC παύσασϑε PC πρὸ om. P 4 αὐτομόλοις] sponte ad 
me uenientibus Lat αὐτομολοῦσιν Destinon δέδωχα PMVRC δέδοχα A 

χαταφεύγουσι M πίστιν RC 5 τοὺς — ἐχόλασα] uerberibus urgentes 
bellum coércui Lat βασανίσας] satis mirum βασανίσαι Destinon ἐχόλασα 

ἐχώλυσα L προσῆγον Ρ»Ρ΄ 8 .χαϑ᾽ μεϑ᾽ Destinon πσροεχαλούμην L 
10 φείσασϑε PL δὲ om. LLat τῶν ἰδίων ὑμᾶς ἁγίων] τῶν ἁγίων ὑμᾶσ 
τῶν ἰδίων L 12 εἰ --- τόπῳ] uel etiam pugnae alio tempore si uelletis in 
alio loco facultates praebui Lat δ᾽ ἐβούλεσϑε] δὲ βούλεσϑε (9s ex ϑᾶαε corr. 
A)PAMLVR τόπῳ] τε vómo L [18 ὑπερίδετε PAR ἐνεμπρήσατε ἃ 
ἔπειτ᾽ ὦ Niese 14 μιαρώτατοι ἷ. marg. suppl. A προχαλεῖσϑε -- νῦν om. C 
προκαλεῖσϑε] ed. pr. προσχαλεῖσϑε (προσχα. λεῖσϑε L) codd. prouocatis Lat 
us om. P πρὸς] εἰσ L 15 ποίας] Bekker οἵασ codd. qua Lat τὸν] 

τῶν € 16 ἐστήχατε (inter ἡ et x spatium uacuum 2—3 litt. P) PA οὐδὲ 
AVR 17 ἱχέτας om. P 18 μὲν om. P δὲ VRC ἐμοὶ ἐμὲ 1  ó'L 
19 τὰσ ἐμὰσ C εἶϑ C ὑπελαμβάνετε AL 20 ἀνδρίασ V?C το 
ϑανατᾶν ΠΟ 21 παραδώσασι L 
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"n end c ; - , X7 

χαρίζομαι τὸ ζῆν, ὥσπερ ἐν οἰχίᾳ τερᾷος δεσττότης τὰ μὲν ἀνήχεστα 
χολάσας, τὰ δὲ λοιτεὰ σώζων ἐμαυτῷ." 

' - 2 , Y - ^ ν 7 2 

3. Πρὸς ταῦτα ἀττοχρένονται δεξιὰν μὲν μὴ δύνασϑαι sap 
E τὶ 7 ^ , - , ͵ ] Z 

αὐτοῦ λαβεῖν, ὀὁμωμοχέναι γὰῤ μήτεοτε τοῦτο ττοιήσειν, ἔξοδον ὃ 
ἡτοῦντο διὰ τοῦ στεριτειχίσματος μετὰ γυναιχῶν χαὶ τέχνων᾽" ἀτύε- 
^ , , , 2 - ' ,^ 

λεύσεσϑαι γὰρ εἰς τὴν ἔρημον xal χαταλξέιμνειν αἰτῷ τὴν τιόλιν. 
^ - 3 , , , , , , 

χερὸς ταῦτα ἀγαναχτήσας Τίτος, εἰ τύχην ἑαλωχότων ἔχοντες αἷρέ- 
σεις αὐτῷ προτείνουσι νενιχηχότων, κηρῦξαι μὲν ἐχέλευσεν εἰς αὖ- 

τοὺς μήτε αὐτομολεῖν ἔτι μήτε δεξιὰν ἐλτείζειν, φείσεσϑαι γὰρ οὐ- 
δενός, ἀλλὰ πάσῃ δυνάμει μάχεσϑαι χαὶ σώζειν ἑαυτοὺς ὕὅτιως ἂν 

δύνωνται" “στάντα γὰρ αἰτὸς ἤδη πράξειν στολέμου νόμῳ" τοῖς δὲ 
στρατιώταις ἐμττιτέράναι καὶ διαρτιάζειν ἐπτέτρειμεν τὴν ττόλιν. οἱ 

ς L - ς , , 2 - 
δὲ ἐχείνην μὲν ἐπέσχον τὴν ἡμέραν, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τό τὲ ἀρχεῖον 

^ M ^ ; ^ ? - , 

xai τὴν ἄχραν xai τὸ βουλευτήριον x«i τὸν Οφλᾶν χαλούμενον 
(3 - " ^ , ' - , - c P , τὰ * 

υφήψαν" x«i z9ov«oUe τὸ ττὖῦρ μέχρι τῶν Ἑλένης βασιλείων, ἃ δὴ 
, EJ . 

χατὰ μέσην τὴν ἄχραν ἣν, ἑχαίοντο δὲ oi στενωποὶ xal αἱ οἰχίαι 
- c - - "n ΄ 

νεχρῶν ὑπὸ τοῦ λιμοῦ διεφρϑαρμένων τιλήρεις. 
^ , ' € , cr 34t5 f L CON S 

4. Κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν ot re Ilarov βασιλέως υἱοὶ καὶ 
2 , Ξ -" , - τὸ , 

ἀδελφοί, πιρὸς oic πολλοὶ τῶν ἐπισήμων δημοτῶν ἐχεῖ συνελϑόντες, 
, , Wed ) - L , 

ἱχέτευσαν Καίσαρα δοῦναι δεξιὰν αὐτοῖς. ὃ δὲ καίτοι sgüg πάντας 
^ € , , 2 2f (5; , ^ Ἄ 

τοὺς ὑπολοίπους διωργισμένος ovx ἤλλαξε τὸ ῆϑος, δέχεται δὲ τοὺς 
x , 2 - , * - , 

ἀανδρας. xai τότε μὲν ἕν φρουρᾷ στάντας εἶχε, τοὺς δὲ τοῦ βασιλέως 
2 x , [24 c 2 

παῖδας x«i συγγενεῖς δήσας voregov εἰς Ῥώμην ἀνήγαγεν πείστιν 
ὁμήρων σπιαρέξοντας. 

Ἂ 9 b! Ἁ M c , J 

VII. 1. Οἱ στασιασταὶ δὲ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν δρμήσαντες αὐλήν, 

PAMLVRCLatHegesippus V 46 p. 511. Zonaras I p. 545. 

1 ζῆν ὥσπερ, litt. zv cc i. ras. 2—3 litt. M — 3 i marg. λε΄ C πρὸς 
πρὸσ ὃδὲ 1, ὑποχρίνονται M δύνασϑε P 4 μηδέποτε LCZon δὲ 
AMLVRZon 5 ἀπελεύσεσϑεΡ 6 τὴν om. M 1 ταῦτ M — 8 νενιχη- 
κότων προτείνουσι tr. L ve - νιχηχκότων V 9 δεξιὰσ Τὶ φείσασϑαι 
PLZon γὰρ] γοῦνα 10 ἑπάση VRC — &v om.Zon 711 δύναιντο LZon 
12 ἐμπιπρᾶν MZon ἐμπιμπρᾶναι V ἐπέτρεψεν) ἐπέτρεπε C ἐχέλευσε LZon 
permisit Lat 13 δ᾽ LC δ᾽ ὑστεραία ALC 14 xal τὸ] τό, τε 1, 
Ὀφλᾶν] ὀλφᾶν R eflam Lat 15 ἐφῆψαν PA προέχοψεν 1, ἐλένησ 
PALVC 16 ὁ oi] ot τε VRC 18 i. marg. λον C ταὐτην] eodem 

Lat οἵ — υἱοὶ] geiaza regis filii Lat iaza (zara in aliis) regis filii Heg regis 

izat (azat) filii Syr ἸἸζάτου βασιλέως viol] ex corr. Lips ἐζᾷ (/ez& P ἰαζὰ A) 
τοῦ βασιλέωσ vio) PAMVRO et m. 1 Lips υἱοὶ τοῦ βασιλέωσ iezàv L; cf. V 147 
19 zoAAol om. L δημωτῶν OC ἐχεῖ] om. Lat ἐχείνοις Destinon συνεξελ- 

ϑόντες Destinon — 20 ἱχέτευον, 21 διοργισμένοσ Ὁ ἤλλεγξε 5. 23 εἰσ 
ῥώμην ὕστερον tr. 1 25 βασιλικὴν ὁρμήσαντες αὐλήν] βασιλικὴν οἰκίαν δρ- 
μήσαντεσ LLatZon 
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εἰς ἣν δι᾿ ὀχυρότητα πολλοὶ τὰς χτήσεις ἀπέϑεντο, vovg ve Ῥω- 
μαίους ἀπ᾿ αὐτῆς τρέπονται xal τὸ συνηϑροισμένον αὐτόϑι τοῦ 
δήμου z&r φονεύσαντες, ὄντας eig ὀχταχισχιλίους καὶ τετραχοσίους, 
τὰ χρήματα διήρπτασαν. ἐζώγρησαν δὲ xol Ῥωμαίων δύο, τὸν μὲν 
ἱγυττέα τὸν δὲ πεζόν, καὶ τὸν μὲν σπιεζὸν ἀτεοσφάξαντες εὐθέως ἔσυ- 

ραν ztegi τὴν πόλιν, ὥσττερ ἑνὶ σώματι στάντας Ῥωμαίους ἀμυ- 
γόμενοι, ὃ δὲ ἱχετεεὺς ὠφέλιμόν τι αὑτοῖς πρὸς σωτηρίαν ὑτπτοϑήσε- 
σϑαι λέγων ἀνάγεται τιρὸς Σίμωνα᾽ παρ᾿ ᾧ μηδὲν εἰπεῖν ἔχων 
᾿Αρδάλᾳ τινὶ τῶν ἡγεμόνων παραδίδοται χολασϑησόμενος. ὃ δὲ 
αὐτοῦ ὀπίσω τῶ χεῖρε δήσας xol ταινίᾳ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἀντιχρὺ 

τῶν Ῥωμαίων σιροήγαγεν ὡς χαρατομήσων᾽ φϑάνει δ᾽ ἐχεῖνος εἷς 
τοὺς Ῥωμαίους διαφυγὼν ἐν ὅσῳ τὸ ξίφος ἐσπάσατο ὃ ᾿Ιουδαῖος. 
τοῦτον διαφυγόντα ix τῶν στολεμίων ἀνελεῖν μὲν οὐχ ὑπέμεινεν 
Τίτος, ἀνάξιον δὲ Ῥωμαίων εἶναι στρατιώτην χρίνας, ὅτι ζῶν ἐλή- 
q91, τά τε ὅπλα ἀφείλετο xal τοῦ τάγματος ἐξέβαλεν, ἅπερ ἣν 
αἰσχυνομένῳ ϑανάτου χαλετεώτερα. 

2. Τῇ δ᾽ ἑξῆς Ῥωμαῖοι τρεψάμενοι τοὺς λῃστὰς ἐχ τῆς κάτω 
πόλεως τὰ μέχρι τοῦ Σιλωᾶ [πάντα] ἐνέτερησαν, χαὶ voi μὲν ἄστεος 

ἥδοντο δα:τανωμέγνου, τῶν δ᾽ ἁρτιαγῶν διημάρτανον, ἐπειδὴ sav" 
οἱ στασιασταὶ τεροχεγοῦντες ἀνεχώρουν εἰς τὴν ἄνῳ πόλιν. ἣν γὰρ 
αὐτοῖς μετάνοια μὲν οὐδεμία τῶν χαχῶν, ἀλαζονεία δὲ ὡς ἐπ᾽ aya- 
Soig* χαιομένην γοῦν ἀφορῶντες τὴν πόλιν ἱλαροῖς τοῖς τεροσώ- 
7zt0tG εὔϑυμοι τιροσδέχεσϑαι τὴν τελευτὴν ἔλεγον, τιεφονευμένου μὲν 
τοῦ δήμου, χεχαυμένου δὲ τοῦ ναοῦ, φλεγομένου δὲ τοῦ ἄστεος 
μηδὲν χαταλιπόντες τοῖς πολεμίοις. οὐ μὴν o ye ώσητεος ἐν 

ἐσχάτοις ἱχετεύων αὐτοὺς ὑπὲρ τῶν λειψάνων τῆς πόλεως ἔχαμνεν, 

PAMLVRCLatHegesippus V 46 p. 371. Zonaras I p. 546. Suidas s. ἀλα- 
ζογεία, tA«goic. 

6 εὐθϑέωσ ἀποσφάξαντεσ tr. L ἔσυρον L 6 περὶ ἐπὶ PAM 
πόλιν] πόλιν ὄλην (sic) L (per) omnem — ciuitatem Lat ἕνὴ ἐν ἑνὶ, 7 δ᾽ 
LC ὀφέλιμον C ὑποϑέσϑαι ML suadere Lat 9. παραδίδοται] om. L παρα- 
δίδωται € ὃ — 10 ὀφϑαλμοὺς] is autem reuinctis eum posterga manibus et 
ceruice atque oculis Lat δ᾽ LC — 10 αὐτὸν Niese τὰσ χεῖρασ 1, τενία 
PAC ἀντιχρυσ L [11 φϑάνη C δὲ VR. 12 τοὺς om. 11 ὁ Ἰουδαῖος] 
ἰουδαίοισ C 13 διαφυγόντα] διαφυγόντα μὲν 10 | vovom.L μὲν om. LC 
14 εἶναι om. P 15 ἀφείλατο PA!V!R 17 δὲ VR. τρεψάμενοι δωμαῖοι 
tr. € 18 σιλωὰμ LZon siloam (accus.) Lat πάντα om. PAM 

19 δὲ AMLVRC πάντα, 20 qv] zv Υ ἢν — 22 πόλων) iterat C, habet 
Suidas s. ἀλαζονεία breuiata 21 ἀλαζονία C δ᾽ LC 22 ἀφορῶντες — 23 
ἔλεγον extant apud Suidam s. ἱλαροῖς ἱλαροὶ VR τοῖς i. marg. suppl. À 
23 τὴν τελευτὴν προσδέχεσϑαι tr. LZonSuid — uiv] δὲ L 24 ἄστεωσ ἃ 
25 χαταλειπόντεσ PA 
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ἀλλὰ πολλὰ μὲν πρὸς τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀσέβειαν εἰττών, πολλὰ 
δὲ συμβουλεύσας πιρὸς σωτηρίαν οὐδὲν τοῦ χλευασϑῆναι τιλέον ἀίη- 
γέγχατο. iwi δὲ οὔτε πταραδοῦναι διὰ τὸν Üoxov ἑαυτοὺς ὑτιέμενον 
οὔτε πολεμεῖν ἐξ ἴσου Ῥωμαίοις ἔϑ᾽ οἷοί τε ἦσαν ὥσττερ εἷρχτῇ 
περιξιλημμένοι, τό τὲ τοῦ φονεύειν ἔϑος ἐχίνει τὰς δεξιάς, σχιὸγά.- 
μενοι χατὰ và ἔμτεροσϑεν τῆς “πτόλεως τοῖς ἐρειχιίοις ὑχιελόχων τοὺς 
αὐτομολεῖν ὡρμημένους. ἡλίσκοντο δὲ σιολλοί, xci σάντας G0- 
σφάττοντες, ὑπὸ γὰρ ἐνδείας οὐδὲ φεύγειν ἴσχυον, ἐρρίσιτουν αὐτῶν 
χυσὶ τοὺς νεχρούς. ἐδόχει δὲ τᾶς τρότιος ἀττωλείας τοῦ λιμοῦ 
χκουφότερος, ὥστε καὶ Ῥωμαίοις ἀπτηλτειχότες ἤδη τὸν ἔλεον ὅμως 
προσέφευγον καὶ φονεύουσι τοῖς στασιασταῖς ἕχόντες ἐνέχειπιτον. 
τόττος T ἐπὶ τῆς πόλεως οὐδεὶς γυμνὸς ἣν, ἀλλὰ τιᾶς λιμοῦ νεχρὸν 
εἶχεν ἢ στάσεως [xal πτεύλήρωτο γνεχρῶν ἢ διὰ στάσιν ἢ διὰ λιμὸν 
ἀτεολωλότωγ]. 

3. Ἔϑαλιτε δὲ τούς ve τυράννους καὶ τὸ σὺν αὐτοῖς λῃστριχὸν 
ἑληοὶς ἐσχάτη “τερὶ τῶν ὑγιονόμων, εἰς oig καταφεύγοντες οὐ τιροσ- 
ἑδόχων ἐρευνηϑήσεσθαι, μετὰ δὲ τὴν παντελῆ τῆς πόλεως ἅλωσιν 
ἀναζευξάντων Ῥωμαίων τεροελϑόντες ἀποδράσεσϑαι éxeyeloovy. τὸ 
δὲ ἣν ἄρα ὄνειρος αὐτοῖς" οὔτε γὰρ τὸν ϑεὸν οὔτε Ῥωμαίους λήσειν 
ἔμελλον. τηνικαῦτά γε μὴν τοῖς ὑπογείοις 7τεπτοιϑότες αὐτοὶ πελείονα 
τῶν Ῥωμαίων ἐνεπίμπρασαν, xal τοὺς à τῶν χαιομένων χαταφεύ- 
γοντας εἰς τὰς διώρυχας ἔχτεινόν τε ἀνέδην χαὶ ἐσύλων χαὶ εἰ 
τίνος εὕροιεν τροφὴν ἁρτιάζοντες αἵματι πιξφυρμένην χατέσεινον. ἦν 
δὲ xal moóc ἀλλήλους ἐν ταῖς ἁρπαγαῖς ἤδη πόλεμος αὐτοῖς, δο- 

PAMLVRCLatZonaras I p. 546. Suidas s. γυμνοπαιδεία. 
3 δὲ] δ᾽ C, om. Lat ἑαυτοὺσ [πέμενονΡ 4 ἔτι ΤῈ  oiss ce V 

εἰρχτῇ] ἐν εἱρχτῆ M 5 τε] δὲ Τὶ σκϊδνάμενοι, v i. ras. 2 litt. M σκιόνά- 
μενοι δὲ LLat 6 χατὰ --- πόλεως] per ciuitatem Lat ἐριπίοισ V!R 
tovc] «cl τοὺσ M 7 δρμημένουσ C xci om. M πάντεσ 1, 8 οὐδὲ] 
οὐδὲν A οὔτε L non Lat φυγεῖν VRC ἐρρίπτουν] ἐρρίπτουν δὲ LLat 
10 ἔλεον] zx | ἔλεμον, πό deletum, ἔ suppl. C 11 φονεύουσι] φωλεύουσι De- 
stinon φονῶσι Herwerden 12 τόπος — 13 στάσεως habet Suidas t] τε AMVRC ó'Suid ἀλλὰ πᾶς] PALSuid ἀλλ᾽ ἅπασ MZon ἀλλὰ (mec VRC 
λιμοῦ] ἢ λιμοῦ 1.557 )ὴ γεχρὸν λιμοῦ tr. V 13 χαὶ — 14 ἀπολωλότων 
seclusit Cardwi 15 i marg. i9' C τε om. Μ τυράνουσ C — 16 ἐσχά- 
τὴ] ἐσχάτη 5L περὲ om. Zon καταφυγόντες Herwerden 18 «va- 
ζευξάντων ex α; «-ζεύξαστων corr. L τῶν ῥωμαίων LZon προσελθϑόντεσ 
VRC ἀποδράσασϑαι AC 19 δ᾽ C ἄρα AC αὐτοῖς om. Zon 
21 ὑπεπέμπρασαν L ἐνεπίπρασαν C 22 διωρυχὰσ PA διώρυγασ 1, τε 

) P] ξ ) » 2r S. P — avalón» L dvalógv V καὶ εἰ] κἂν εἰ PAMLC 
Iosephus VI. 
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562 DE BELLO IUD. VI 373—383 (VII 3. VIII 1. 2) 

χοῦσί τε ἄν μοι μὴ φϑασϑέντες ὑπὸ τῆς ἁλώσεως δι’ ὑπερβολὴν 

ὠμότητος γεύσασϑαι καὶ τῶν γεχρῶν. 

VIII. 1. Καῖσαρ δέ, ὡς ἀμήχανον ἦν ἐξελεῖν δίχα χωμάτων τὴν 

ἄνω πόλιν περίχρημνον οὖσαν, διανέμει τοῖς ἔργοις τὴν δύναμιν 

dw ov μηνὸς εἰχάδι. χαλετεὴ δὲ ἣν τῆς το χομιδὴ τιάντων, ὡς 

ἔφην, τῶν περὶ τὴν πόλιν ἐφ᾽ ἑχατὸν σταδίους ἐψιλωμένων εἰς τὰ 

πρότερον. χώματα. τῶν μὲν οὖν τεσσάρων ταγμάτων ἐγείρετο τὰ 

ἔργα κατὰ τὸ πρὸς δύσιν κλίμα τῆς πόλεως ἀντιχρὺ τῆς βασιλικῆς 

αὐλῆς, τὸ δὲ συμμαχικὸν πλῆϑος xal ὃ λοιπὸς ὄχλος χατὰ τὸν ξυ- 

στὸν ἔχου χαὶ τὴν γέφυραν χαὶ τὸν Σίμωνος σεύργον, ὃν ᾧῳχοδόμησε 

πρὸς Ἰωάννην τιολεμῶν ἑαυτῷ φρούριον. 

2. Κατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας οἱ τῶν Ἰδουμαίων ἡγεμόνες κρύφα 

συνελϑόντες ἐβουλεύσαντο τιερὶ παραδόσεως σφῶν αὐτῶν, καὶ πέμ- 

ψαντες ἀνδρας τιέντε πρὸς Τίτον ἱχέτευον δοῦναι δεξιὰν αὐτοῖς. 

ὃ δὲ καὶ τοὺς τυράννους ἐνδώσειν ἐλπίσας αἸτοσττασϑέντων τῶν 

Ἰδουμαίων, οἱ πολὺ τοῦ ττολέμου μέρος ἦσαν, βραδέως μέν, ἀλλ᾽ 

οὖν χαταγεύει τε τὴν σωτηρίαν αὐτοῖς xal τοὺς ἄν δρας ἀνέπεμψε. 

παρασχευαζομένων δὲ ἀποχωρεῖν αἰσϑάνεται, Σίμων, xai πέντε μὲν 

τοὺς ἀτιελϑόντας πρὸς Τίτον εὐϑέως ἀναιρεῖ, τοὺς δὲ ἡγεμόνας, 

ὧν ἐπισημότατος ἣν ὃ τοῦ Σωσὰ Ἰάχωβος, συλλαβὼν εἵργνυσι" τὸ 

δὲ σελῆϑος τιῦν Ἰδουμαίων ἀμηχαγοῦν διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἣγε- 

μόνων οὐκ ἀφύλαχτον εἶχε χαὶ τὸ τεῖχος φρουραῖς ἐπειμελεστέραις 

διελάμβανεν. οὐ μὴν ἀντέχειν oi φρουροὶ χιρὸς τὰς αὐτομολίας 

ἴσχυον, ἀλλὰ χαίτοι τιλείστων φονευομένων πολὺ τιλείους οἱ δια- 

φεύγοντες ἦσαν. ἐδέχοντο δὲ Ῥωμαῖοι závrag, τοῦ τὲ Τίτου διὰ 

“ἢ 

PAMLVRCLatHegesippus V 41 p. 372. Ζοπαγὰβ I p 841. 

1 τε] δ᾽ ΕΟ φϑασϑέντες] Berol. et Syr (nisi) praeuenti essent Lat φϑαρ- 

ϑέντεσ PAMVR φϑαρέντεσ LO ὑπὸ ex ἀπὸ corr. ἃ δύο ἑλεῖν 

Zon 5 4doov) augusti Lat Loi 20. dies est 8. Septembris (VI id. Sept.) 

. . . ) α σ ΄ b , 

anni Iuliani (70 p. Chr.) δ LC Ττχωματων Ὁ τεσάρων ἃ ηγείρετο) 

erigitur Lat 8 vo πόλεωσ κλίμα tr. 1, ἀντιχρυσ LVC ἀντιχρυβ 9 τὸ 

ξυστὸν PA 10 ἔχου] Destinon 2&ov P ἐξοῦ AL ἐξ οὗ MVR, om. CLat ὃν 

qQxoóóunot] ἀνωχοδόμησε PAM ὃν ἀνῳχοδόμησε Destinon 12 ταύτας οὖν τὰς 

Zon Ἰδουμαίων] ἰουδαίων Β Ε 13 παραδώσεωσ L 14 ἀνδρεσ O ἱκχέ- 

τευων Sic P ἱχετεύων € 15 τῶν] LZon, om. PAMVRC 16 ἰδδυμαίων 

(| suppl) 1 oi] ὃ P quoniam Lat πολλοὶ ἀλλ᾽ xov ἀλλ᾽ P εἴχων ἀλλ᾽ 

Destinon [7 τε] πὶ. Α γε Destinon τὴν om. Dindorf ex cod. L. Β. 18 ó LC 

19 à LO 20 ἐπισιμώτατοσ CO. ὃ om. C. 21 Ἰδουμαίων) ἰουδαίων C 

ἀμηχάνουν C 23 τὰς αὐτομολίας] τοὺσ αὐτομολητὰσ L profugientibus Lat 

b € , α 

24 πολλὺ C 25 δὲ] ó ot L πᾶντεσ L 
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σερᾳότητα τῶν τιροτέρων ἀμελήσαντος :ταραγγελμάτων, καὶ αὐτοὶ 
κόρῳ τοῦ χτείνειν ἀγεχόμενοι xol χέρδους ἐληίδι" τοὺς γὰρ δημο- 
τιχοὺς καταλιπόντες μόνους τὸν ἄλλον ὄχλον ἐπώλουν σὺν γυναιξὶ 

xci τέχνοις, ἐλαχίστης τιμῆς ἕχαστον χελήϑει τὲ τῶν σπιπρασκομένων 

χαὶ ὀλιγότητι, τῶν ὠγουμένων. καίπερ δὲ σροκηρύξας μηδένα μόνον 
αὐτομολεῖν, ὅσεως χαὶ τὰς γενεὰς ἐξαγάγοιεν, ὅμως χαὶ τούτους 
ἐδέχετο᾽ ἐπέστησε μέντοι τοὺς διαχρινοῦντας ἀτε αὐτῶν, εἴ τις εἴν 
χολάσεως ἄξιος. χαὶ τῶν μὲν ἀσεμττοληϑέντων 6 ἄτιειρον ἦν τὸ τιλῆ- 

Soc, οἱ δημοτιχοὶ δὲ διεσώϑησαν ὑγτὲρ τετραχισμυρίους, οὃς Ἢ 

αφῆχεν Καῖσαρ καὶ φίλον ἣν ἑκάστῳ. 
8. Ἐν δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις χαὶ τῶν ἱερέων τις Θεβουϑεῖ 

"ταῖς, Ἰησοῦς ὄνομα, λαβὼν ττερὶ σωτηρίας ὕρχους τταρὰ Καίσαρος 

ἐφ᾽ ᾧ παραδώσει τινὰ τῶν ἱερῶν χειμηλίων, ἔξεισι χαὶ σταραδί- 
δωσιν αὐτὸ τοῦ τοίχου τοῦ ναοῦ λυχνίας δίο τῶν χατὰ τὸν ναὸν 
χειμένων σιαρατυλησίας τρατιέζας ve xol χρατῆρας χαὶ φιάλας, 
χεάντα ὁλόχρυσα καὶ στιβαρώτατα, τιαραδίδωσι δὲ xal τὰ καταττε- 
τάσματα xai τὰ ἐνδύματα τῶν ἀρχιερέων σὺν τοῖς λέϑοις χαὶ πτολλὰ 
τῶν πρὸς τὰς ἱερουργίας σχευῶν ἄλλα. συλληφϑεὶς δὲ καὶ ὃ γαζο- 
φύλαξ τοῦ ἱεροῦ Φινέας ὄνομα voíg τὲ χιτῶνας xoci τὰς ζώγας 

ὑπέδειξε τῶν ἱερέων πορφύραν τὲ τιολλὴν xal χόχχον, ἃ πρὸς τὰς 

χρείας ἀτιέχειτο τοῦ χατατιετάσματος, σὺν οἷς χιννάμωμόν τὲ “τολὶ 
καὶ χασσίαν xol πλῆϑος ἑτέρων ἀρωμάτων, ἃ συμμίσγοντες ἐϑυ- 
μίων ὁσημέραι τῷ ϑεῷ. παρεδόϑη δὲ ὑτι αὐτοῦ πολλὰ xal τῶν 
ἄλλων χειμηλίων κόσμος τὲ ἱερὸς ovx ὀλίγος, ἅπερ αὐτῷ βίᾳ λη- 
φϑέντι τὴν τῶν αὐτομόλων συγγνώμην ἔδωχε. 

4. τ δ᾽ ἘΝ χαὶ τῶν reor ἐν ὀχτωχαίδεχα 

PAMLVRC Lat Hegesippus V 41 p. 312. Zonaras I p. 547. 

1 αὐτοὶ αὐτῶν Ο 2 xógov 1, ἀπεχομένων O — 3 χαταλειπόντεσ A 

μι» f , ^ 

γόμουσ, τῶν ἄλλων ἐπόλουν A 4 ἐλαχίστην C 6 τὰς om. VRC 
ἐξάγοιεν Β 1 διαχρίνοντασ 1 tio ex vv corr. ἃ εἴη εἰ αὶ 8 &&ooc, 
cexvcorr.C  ἀπεμπωληϑέντων P ἀμπεπωληϑέντων C ἄπειρον τὸ (ἀπει- 
οὖν τι CZon) πλῆϑοσ ἦν tr. LVRCZon 11 i. marg. μα΄ € ϑεβουϑεὶ M 
ϑεβουϑὲ L ϑεβουτεὶ VR. ϑεβουτὶ O nebuthi Lat thebuti Heg 12 ὀνομα ἰησοῦσ 
tr.L ὅρκους — VII p. 517, 15 πλῆϑος interciderunt 6 foliis amissis in P 
13 παραδίδουσιν Ο 14 τῶν] ταῖσ C 19 χειμέναισ C; tradita uix sana 

sunt τράπεζασ τε ALC τράπεζάν τε Zon — 16 z«4»9' C στιβαρώτατα — 
p. 565,2 τύχῃ om. uno folio exciso L 17 τὰ om. C 19 finees LatHeg 
Φινεὲς Zon — 20 ἐπέδειξε MLVRC — 21 χινάμωμόν ΒῸ 23 πολλὰ i. marg. 
supp. A 24 τε] 9'C — evto- V 25 συγνώμην Β ἔδοχε Β 26 ov»- 
τελεσμένων À δὲ ΜΗ εβδόμη yogmuaíov μηνὸσ ἐν ὀκτωκαίδεκα ἡμέ- 
ραισ tr. MVRC 
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ἡμέραις ἑβδόμῃ Γορπιαίου μηνὸς Ῥωμαῖοι uiv τιροσῆγον τὰς un- 
χανάς, τῶν δὲ στασιαστῶν οἱ μὲν ἀττεγνωχότες ἤδη τὴν πόλιν ava- 
χώρουν τοῦ τείχους εἰς τὴν ἄχραν, οἱ δὲ ἐγχατεδύοντο τοῖς ὕπτονο- 

μοις᾽ πολλοὶ δὲ διαστάντες ἡμύνοντο τοὺς προσάγοντας τὰς ἕλε- 
γόλεις. ἐχράτουν δὲ xoi τούτων Ῥωμαῖοι τιλήϑει ve χαὶ βίᾳ χαὶ 
τὸ μέγιστον, εὐθυμοῦντες ἀϑύμων ἤδη xal παρειμένων. ὡς δὲ 
παρερράγη μέρος τι τοῦ τείχους, χαί τινες τῶν πύργων τυπτόμενοι 
τοῖς χριοῖς ἐνέδοσαν, φυγὴ μὲν ἦν εὐθέως τῶν ἀμυνομένων, δέος 
δὲ χαὶ τοῖς τυράννοις ἐμτοίτοτει σφοδρότερον τῆς ἀνάγχης᾽ πρὶν 

γὰρ ὑπερβῆναι τοὺς πολεμίους ἐνάρχων τὲ xal μετέωροι πρὸς 
φυγὴν ἦσαν, ἣν δὲ ἰδεῖν τοὺς ττάλαι 00 βαροὺς χαὶ τοῖς ἀσεβήμασιν 
ἀλαζόνας τότε τατιεινοὺς xal τρέμοντας, ὡς ἐλεεινὴν εἶναι xaíztep 
ἐν πτονηροτάτοις τὴν μεταβολήν. ὥρμησαν μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πεεριτεί- 
χισμα δραμόντες ὥσασϑαί τε τοὺς φρουροὺς χαὶ διαχόψαντες ἐξελ- 
ϑεῖν᾽ ὡς δὲ τοὺς μὲν σπτάλαι τιιστοὺς ἑώρων οὐδαμοῦ, διέφυγον 
γὰρ ὅπῃ τινὶ συνεβούλευεν 7) ἀνάγχη, τπιροσϑέοντες δὲ οἱ μὲν ὅλον 
ἀνατετράφϑαι τὸ πρὸς δύσιν τεῖχος ἤγγελλον, οἱ δ᾽ ἐμβεβληκέναι 
τοὺς Ῥωμαίους ἤδη ve τιλησίον εἶναι ζητοῦντας αὐτούς, ἕτεροι δὲ 
xal ἀφορᾶν cz τῶν τεύργων τιολεμίους ἔλεγον τελάζοντος τὰς ὄψεις 
τοῦ δέους, ἐπὶ στόμα τιεσόντες ἀγῴμωζον τὴν ξαυτῶν φρενοβλά- 
βειαν xal καϑάττερ ὑπτοχεχομμένοι τὰ νεῦρα τῆς φυγῆς ἠπόρουν. 
ἔνϑα δὴ μάλιστ᾽ ἂν τις καταμάϑοι τήν ve τοῦ ϑεοῦ δύναμιν ri 
τοῖς ἀνοσίοις xoi τὴν Ῥωμαίων τύχην" oi μέν ye τύραννοι τῆς 
ἀσφαλείας ἐγύμνωσαν αὑτοὺς κὰκ τῶν πύργων κατέβησαν ἑκόντες, 
ἐφ᾽ ὧν βίᾳ μὲν οὐδέποϑ'᾽ ἁλῶναι, μόνῳ δ᾽ ἐδύναντο λιμῷ. “Ρωμαῖοι 

AMVRCLatHegesippus V 49 p. 373. Zonaras I p. 548. 

1 Gorpiaei 7. dies est 25. Septembris (VII kal. Oct.) anni Iuliani (70 p. Chr.) 
3 δ᾽ CZon ἐνχατεδύοντο A 7 παρερράγη] Herwerden περιερράγη codd. 
Zon μέροσ τὶ om. Ο τι om. Zon 8.» ex vv- corr. A 11 ὅτ C 

12 χαίπερ ἐμπονηροτάτοισ Βα 14 δ ντες μόν ἰἱ. τᾶ8. Δ τε om. AC 
10 συνεβούλευσεν ed. pr. προϑέοντεσ C δὲ] δὲ χαὶ Βα 11 οἱ δ᾽ — 18 
αὐτούς] αἴϊὶ subisse romanos ac iam propinquare se quaerentes Lat γγε- 

4o» R δ VR 18 ἤδη vs] Destinon ex Lat οἱ δ᾽ (δὲ MVR) δὴ τε codd. 
oi δ᾽ ἤδη Bekker πλησίον] πλησίον ἦσαν (ἦσαν deletum) C εἶναι εἶναι 
τῶν πύργων πολεμίουσ (τῶν πύργων πολεμίουσ deletum) C δὲ xol] δὲ R 
δ᾽0Ὸ 19 ἀπὸ] Herwerden ἐπὶ codd. in Lat de Heg τῶν] τὸν Α πύρ- 
yov, ὦ ex o corr. A 20 στόματοσ V ἀνοίμωζον AVR ὀνόμαζον € 
ἀνῴμωξαν Zon 21 ὑποχεχομμένοι, v ex corr. M τῆς ψυχῆς Herwerden 
23 μέν ys] uiv γὰρ MVRO quidem Lat 24 ξαυτοὺσ VRC καὶ ἐχ VR 
25 ἐφ᾽ ὑφ᾽ AM ἀφ᾽ Zon οὐδέπωθ᾽ A οὐδέποτε VRZon μόνον € 
δὲ MVR 
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δὲ τοσαῦτα “τερὶ τοῖς ἀσϑενεστέροις τείχεσι χαμόντες “ταρέλαβον 
τύχῃ τὰ μὴ δυνατὰ τοῖς ὀργάνοις" παντὸς γὰρ ἰσχυρότεροι μηχα- 
γήματος ἦσαν οἱ τρεῖς σιύργοι, στερὶ ὧν ἀνωτέρω δεδηλώχαμεν. 

9. Ματαλιπόντες δὴ τούτους, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χατα- 
βληϑέντες ἀτι᾿ αὐτῶν, magayorua μὲν εἰς τὴν ὑττὸ τῇ Σιλωᾶ φά- 
θαγγα χαταφεύγουσιν, αὖϑις δὲ ὀλίγον ἀναχύψαντες ix τοῦ δέους 
ὥρμησαν ἐπὶ τὸ τῇδε τιεριτείχισμα. χρησάμενοι δὲ ταῖς τόλμαις 
ἀγενεστέραις τῆς ἀνάγχης, χατεάγησαν γὰρ ἤδη τὴν ἰσχὺν ἅμα τῷ 
δέει χαὶ ταῖς συμφοραῖς, ὑπὸ τῶν φρουρῶν ἀνωϑοῖνται χαὶ σχεδασ- 
ϑέντες oz ἀλλήλων κατέδυσαν εἰς τοὺς ὑπονόμους. Ρωμαῖοι δὲ 
τῶν τειχῶν χρατήσαντες τάς τε σημαίας ἔστησαν él τῶν τεύργων 
χαὶ μετὰ κρότου xol χαρᾶς ἐπαιάνιζον Él τῇ νίχη, τεολὺ τῆς ἀρχῆς 
χουφότερον τοῦ πολέμου τὸ τέλος εὑρηχότες" ἀναιμωτὶ γοῦν τοῦ 
τελευταίου τείχους ἐπιβάντες ἠτείστουν, xai μηδένα βλέσοντες ἀντί- 
σαλον ἀληϑῶς ἠπόρηντο. εἰσχυϑέντες δὲ τοῖς στενωττοῖς ξιφήρεις 
τούς τὲ χαταλαμβανομένους ἐφόνευον ἀνέδην χαὶ τῶν συμφευγόντων 
τὰς οἰχίας αὐτάνδρους ὑτυδηύίμτερασαν. πολλὰς δὲ χεραΐζοντες 
ὁγιότ᾽ ἔνδον τταρέλϑοιεν ἐφ᾽ ἀρτεαγήν, γενεὰς ὅλας νεχρῶν χατε- 
λάμβανον χαὶ τὰ δωμάτια πλήρη τῶν τοῦ λιμοῦ πτωμάτων, ἔσιειτα 
πρὸς τὴν ὄψιν τιεφριχότες χεναῖς χερσὶν ἐξήεσαν. ot μὴν οἰχτεί- 
ροντὲς τοὺς οὕτως ἀπτολωλότας ταὐτὸ χαὶ χειρὸς τοὺς ζῶντας ἔπα- 
σχον, ἀλλὰ τὸν ἐντυγχάνοντα διελαύνοντες ἀττέφραξαν μὲν τοὺς στε- 
γωποὺς νεχροῖς, αἵματι δὲ ὅλην τὴν πόλιν χατέχλυσαν, ὡς πολλὰ 
χαὶ τῶν φλεγομένων σβεσϑῆναι τῷ φόνῳ. χαὶ οἱ μὲν χτείνοντες 

AMLVRCLatHegesippus V 49 p. 373. Zonaras I p. 548. 
1 τοῖς om. A τείχεσι om. VR χκαμόντες] χαμῶντεσ A χαμόντεσ ἐφ᾽ 

ὧν βία μὲν (ἐφ᾽ — μὲν deletum) C 2 τὰ] redit 1, δυνατὰ] δυνάμενα L 
ἰσχυροὶ 1 3 ἀνωτέρω] ἀμφοτέρων ΑΜ 4 χαταλειπόντεσ A δὴ] δὲ L 
δὲ] δ᾽ C χαταβληϑέντες ἀπ᾿ αὐτῶν] in his deprehensi Lat δ ἀπ ὑπ᾽ 1, 
τῇ} vjo L, om. ΒΟ σιλωὰμ Τ, et fort. Zon siloam (accus. Lat — 69 Ὁ 
8 ἀγεγνεστέραισ MLVR χατεάγησαν — 9 συμφοραῖς] iam enim uires eorum 
labor metus et calamitas fregerant Lat, quem χαμάτῳ (pro ἅμα tQ) legisse ad- 
notat Destinon χκατεάγεισαν Bekker τὴν ἐσχὺν ἤδη tr. L 10 ἀπ᾽ ἀλ- 
λήλων cod. L. B. apud Hauerkampum per diuersa Lat 18 χουφότερον — 
τέλος] τὸ τέλοσ χουφότερον L εὑρηχότες] εὐρικότεσ κεναῖσ χερσὶν ἐξήεσαν 
(χεναῖσ — ἐξήεσαν deletum; cf. infra u. 20) C ἀναίμοτι AVR. 15 ἀληϑῶς] 
ἀήϑωσ LRC &596c V pro certo Lat στενοποῖσ ἢ [ΙΒ ἀναίδην LRO dvat- 
Ónv V — ovugsvyóvov V 11 αὐτάνδρουσ, 4 ex ὁ corr. M ὑπεμπίπρασαν 
L ὑπεμπίμπρασαν V ὑπεπίπρασαν O πολλὰς] AMLLat πολλὰ VRC 
18 ὁπότε VR. 19 δομάτια C 21 οὕτως] ὄνττωσ C £óvtac C. 22 ἀλὰ ΒΕ 
ἐντυχόντα LVRC — ἀπέφραξαν μὲν ex ἀπεφράξαμεν Corr. A στενοποὺσ R 
23 vexoóv LO δ᾽ C. 24 zai om. MLVRCLat 
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ἐπαύσαντο πιρὸς ἑσπέραν, ἐν δὲ τῇ νυχτὶ τὸ τοῦρ ἐπεχράτει, φλε- 
γομένοις δ᾽ ἐπανέτειλεν “Ιεροσολύμοις ἡμέρα Γορπιαίου μηνὸς 
ὀγδόη, σεόλει τοσαύταις χρησαμένῃ συμφοραῖς κατὰ τὴν ττολιορχίαν, 

ὅσοις ἀττὸ κτίσεως ἀγαϑοῖς χεχρημένη πάντως ἂν ἐπίφϑονος ἔδοξεν, 

οὐ μὴν ἀξίᾳ xav! ἄλλο τι τῶν τηλιχούτων ἀτυχημάτων ἢ τὸ γενεὰν 
τοιαύτην ἐνεγχεῖν, ὑφ᾽ ἧς ἀνετράπη. 

IX. 1. Παρελθὼν δὲ Τίτος εἴσω τά τὲ ἄλλα τῆς ὀχυρότητος 
τὴν πόλιν χαὶ τῶν πύργων ἀτιεϑαύμασεν, ovg οἱ τύραννοι χατὰ 
φρενοβλάβειαν ἀτιέλιτιον. χατιδὼν γοῦν τό τε ναστὸν αὐτῶν ὕψος 
χαὶ τὸ μέγεθος: ἑκάστης πέτρας τήν τὲ ἀκρίβειαν τῆς ἁρμονίας, 
χαὶ ὅσοι μὲν εῦρος ἡλίκοι δὲ ἦσαν τὴν ἀνάστασιν, σὺν ϑεῷ γε 
ἐπολεμήσαμεν, ἔφη, χαὶ ϑεὸς ἣν ὃ τῶνδε τῶν ἐρυμάτων ᾿Ιουδαίους 

χαϑελών, iei χεῖρες ἀνϑρώτεων ἢ μηχαναὶ ví τιρὸς τούτους τοὺς 
7tvQyovg δύνανται; ; 

φίλους, τοὺς δὲ τῶν τυράννων δεσμώτας, ὅσοι χατελήφϑησαν ἐν 

τοῖς φρουρίοις, ἀνῆχεν. αὖϑις δὲ τὴν ἄλλην ἀφανίζων πόλιν zal 
τὰ τείχη χατασχάσιτων τούτους τοὺς τιύΐργους χατέλιττε μνημεῖον 
εἶναι τῆς αὐτοῦ τύχης, ἡ συστρατιώτιδι χρησάμενος ἐχράτησε τῶν 

* χότε μὲν οὖν πολλὰ τοιαῦτα διελέχϑη τιρὸς τοὺς 

ἁλῶναι μὴ δυναμένων. 
2. ᾿Επεὶ δ᾽ οἱ στρατιῶται μὲν ἔκαμνον ἤδη φονεύοντες, τεολὺ 

δέ τι σελῆϑος τῶν ττεριόντων ἀνεφαίνετο, χελεύει Καῖσαρ μόνους 
μὲν τοὺς ivósAovg xol χεῖρας ἀντίσχοντας χτείνειν, τὸ δὲ λοιττὸν 

σελῆϑος ζωγρεῖν. οἱ δὲ μετὰ τῶν παρηγγελμένων τό τὲ γηραιὸν 
xoi τοὺς ἀσϑενεῖς ἀνήρουν, τὸ δ᾽ ἀχμάζον xol χρήσιμον εἰς τὸ 
ἱερὸν συνελάσαντες ἐγχατέχλεισαν τῷ τῶν γυναιχῶν ττεριτειχίσζατι. 
καὶ φρουρὸν μὲν ἐπέστησε Καῖσαρ ἕνα τῶν αττελευϑέρων, Φρόν- 
τωνὰ δὲ τῶν φίλων ἐπιχρινοῦντα τὴν ἀξίαν ἑχάστῳ τύχην. ὃ δὲ 
τοὺς μὲν στασιώδεις xol λῃστριχοὺς “τάντας vn. ἀλλήλων ἐνδειχνυ- 

AMLVRCLatZonaras I p. 548. Eusebius hist. eccl. III 7, 2. 

1r00m. C. 2 δὲ VR 38 ὀγδόη] ζ΄ L τοσαύτη ML συμφοραῖσ, eto ex 
&c corr. A. 4 ἀπὸ] ἀπὸ vjo MLVRC dvom.L ἔδοξεν, o ex εἰ corr. uid. A 
ὅ ἄξια 1, τηλικούτων οτη. Ὁ τὸ] τῷ Niese 1 δὲ] δ᾽ Μ 9 φρενοβλαβίαν L 
ἀπέλειπον AVR αὐτῶν τό τε ναστὸν tr. C 11 ἀνάτασιν MRC y € 

om. Zon 13 χεῖρες] χεῖρεσ τ᾿ L χεῖρέσ τε VROC χεῖρέσ γ᾽ Niese τοὺς πύργους 
om.Lat 14 πολλὰ om. 1, 15 δὲ] τε Destinon ὅσοι] o; LVRC 11 χατέλειπε 
AVR i. marg. uó' Ὁ 20 δὲ VR ergo Lat ἔχαμνον μὲν tr. M 
&xau-ov Β 21 δέ τῇ δ᾽ ἔτι 11,80 ἐφαίνετο], 22 ἀντισχόντασ LVRC 
29 ζωγρῶν C 24 VR. 25 τῷ -- περιτειχίσματιη in. destinatum mulieribus 
ambitum Lat τῷ]το Ὁ γυναιχίων Α γυναιχείων ΜΙΝΕᾺ περιτείχισμα C 
20 φρουρὰν A φρουρῶν C custodes Lat $ 417 et 418 habet Eusebius 
28 πάντας om. L 

25 
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, 2] , - Y , ^ € ^ , ^ ^ 

μένους ἀτιέχτεινε, τῶν δὲ νέων τοὺς ὑψηλοτάτους xal καλοὺς ἔπτι- 
^ PT , - , - Y - , ' € 

λέξας ἐτήρει τῷ ϑριάμβῳ. τοῦ δὲ λοιποῦ τιλήϑους τοὺς ὑπτὲρ ἕτιτα- 
AN » WA » 2 δ ) » 2} ἡ. καίδεχα ἔτη δήσας ExeuWev εἰς và xav. Αἴγυτιτον ἔργα, τιλείστους 

3 ^ , , , , 2 - 

δ᾽ εἰς τὰς ἐπαρχίας διεδωρήσατο Τίτος φϑαρησομένους ἐν τοῖς 
, X7 EC , : Ὁ τῶ 5 ^ c PN ΣΑΣ 1g , 

ϑεάτροις σιδήρῳ xol ϑηρίοις" οἱ δ᾽ ἐντὸς ἑπταχαίδεχα ἐτῶν ἐτιρά- 
ϑησαν. ἐφϑάρησαν δὲ αὐτῶν ἐν αἷς διέχρινεν ὃ Φρόντων ἡμέραι σαν. ἐφϑάρησαν ἰ ς (Q ) Φρόντ ἡμέραις 
ς NAT E , M - , € ' , v 

v; ἐνδείας χίλιοι τιρὸς τοῖς μυρίοις, οἱ μὲν ὑττὸ μίσους τῶν φυ- 
^; / - b , Υ Y , 2 

λάχων μὴ μεταλαμβάνοντες τροφῆς, οἱ δ᾽ ov τροσιέμενοι διδομένην 
S CN N 4- E] » * ' , 

χερὸς δὲ τὸ τελῆϑος ἣν ἔνδεια zai σίτου. 
* - 5 / , 3|. € na 

3. Τῶν μὲν ovv αἰχμαλώτων πάντων, ὅσα χαϑ' 020v ἐλήφϑη 
τὸν πόλεμον, ἀριϑμὸς ἐννέα μυριάδες χαὶ ἕπταχισχίλιοι συνήχϑη, 

- » ^ , ^ - ^ , ' 

τῶν δὲ ἀπολομένων χατὰ zacav τὴν σιολιορχίαν μυριάδες ἑχατὸν 
, hl ^; € , 2 a) 3 Z 

xal δέχα. τούτων τὸ τιλέον ὁμόφυλον uiv ἀλλ᾽ οὐχ ἐπιχώριον 
) D - ΄ [023 - 2€; ^ ^ 

a;zt0 yàg τῆς χώρας 0Àxg ἐπὶ τὴν τῶν αζύμων ἑορτὴν συνεληλυϑότες 
L - ^7 , ' - 2 — ἐξατείνης τῷ τιολέμῳ ττεριεσχέϑησαν, ὥστε τὸ uiv πρῶτον αὑτοῖς 

, , ^" , , 35 M ^ ^ ' 

τὴν στενοχωρίαν γενέσϑαι λοιμώδη φϑοράν, αὐϑις δὲ xai λιμὸν 
2 , c J , , € ^^ New ^ 2 - 2 M 

ὠχύτερον. τι δ᾽ ἐχώρει τοσούτους T, πόλις, δῆλον éx τῶν ἐπὶ 
3 ^ - , - 

Κεστίου συναριϑμηϑέντων, ὃς τὴν αχμὴν τῆς ττόλεως διαδηλῶσαι 
, , —€ - , ^^ ^ 

Νέρωνι βουλόμενος χαταφρονοῦντι τοῦ ἔϑνους τταρεχάλεσεν τοὺς 
2 — a ' , E 3 

ἀρχιερεῖς, εἴ τως δυνατὸν εἴη τὴν τεληϑὺν ἐξαριϑμήσασϑαι" οἱ ὃ 
, - , A 2 , 3 , 

&vova0nc ἑορτῆς, πάσχα χαλεῖται, xaO ἣν ϑύουσιν μὲν ἀττὸ ἐνατης 
€, , cr V , ^ , , 

ὥρας μέχρις ἕνδεχάτης, ὥσττερ δὲ φατρία τειερὶ ἑκάστην γίνεται ϑυ- 
9 - , ' 1) , 

Gíav οὐχ ἐλάσσων ανδρῶν δέχα, μόνον yag ovx ἔξεστιν δαίνυσϑαι, 
σεολλοὶ δὲ χαὶ συνείχοσιν αϑροίζονται, τῶν μὲν ϑυμάτων εἰχοσιτπτέντε 

AMLVRCLatHegesippus V 49 p. 314. ZonarasI51S. Eusebius hist. eccl. 

108 C 7: 2. 

1 τοὺς — καλοὺς] qui procero atque formoso essent corpore Lat χα- 

λοὺς] κάλλει σώματος διαφέροντας Euseb χαλλίστους Herwerden 2 τῷ om. 
Euseb ὃ πλείους Euseb 4 δὲ MVR 5 δὲ MVR ἐντὸς — ἐτῶν] ἐν 

ταῖσ ἑπτακαιδεχαετῶν C ἐπράϑησαν)] ἐπράχϑησαν L 650 C τ χί- 
λιοι — μυρίοις] duodecim milia Lat τῶν om. A 8 μὴ] μήτε L δὲ 
VR δεδομένην 10 09 .ἐνδεία ΔΒ καὶ om. CLat (0 i. marg. με΄ € 
12ó0' C ἀπολωμένων AVO ἀπολλυμένων LZon hostum Lat 15 me- 
ριεσχίσϑησαν C 16 τὴν στενοχωρίαν] ex loci angustia Lat τῇ στενο- 
χωρίᾳ Destinon λιμὸν] λιμῶν 1, ι1 δὲ χωρεῖ 1, δὲ ἐχώρει VR 
18 Πεστίου] σχετίου C 20 ὁὲ LVR 21 τῆς ἑορτῆς Dindorf ex cod. 
L. B. πάσχα] ἢ πάσχα 1, ἀπὸ] ἀπὸ τῆς Dindorf ex cod. L. B. 
ἐννάτη αὶ 22 μέχρι 1, φρατρία Hudson ϑυσίαν] A!LC! ϑυσία MVR et 
ex corr. AC 23 ἔλαττον 1, ἔλασσον MV ἐλάσσον Βα δαίννυσϑαι Ο δύνα- 
σϑαι], 21 σὺν εἴχοσιν (εἴχοσι 1) MLC uiceni Lat μὲν] μὲν οὖν L 
εἰχοσιπέντε)] εἴχοσι πάντως Hudson 
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μυριάδας ἠρίϑμησαν, πρὸς δὲ πεντακισχίλια ἑξαχόσια. γίνονται 

ἀνδρῶν, ἵν᾿ ἑχάστου δέχα δαιτυμόνας ϑῶμεν, μυριάδες ἑβδομήχοντα 
xal διαχόσιαι χαϑαρῶν ἁπάντων xol ἁγίων" οὔτε yàg λεηεροῖς οὔτε 
γογορροιϊχοῖς οὔτε γυναιξὶν ἐττεμμήνοις οὔτε τοῖς ἄλλως μεμιασμέ- 
γοις ἐξὸν ἣν τῆσδε τῆς ϑυσίας μεταλαμβάνειν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς ἀλ- 

λοφύλοις, ὅσοι κατὰ ϑρησχείαν τταρῆσαν, 4. πολὺ δὲ τούτων τελῆ- 
ϑὸς ἔξωϑεν συλλέγεται. τότε ye μὴν ὥστπτερ elg εἱρχτὴν ὑτεὸ τῆς 
εἱμαρμένης ττᾶν συνεχλείσϑη τὸ ἔϑνος, xal ναστὴν ὃ πόλεμος τὴν 
πόλιν ἀνδρῶν ἐχυχλώσατο. :τᾶσαν γοῦν ἀγνϑρωπιίνην xai δαιμονίαν 
φϑορὰν ὑπερβάλλει τὸ πλῆϑος τῶν ἀπολωλότων" ἐπεὶ γοῦν τῶν 
φανερῶν ovg μὲν ἀνεῖλον otc δ᾽ ἡχμαλωτίσαντο Ῥωμαῖοι, τοὺς ἐν 
τοῖς ὑπονόμοις ἀνηρεύνων χαὶ τοὔδαφος ἀναῤῥηγνύντες ὅσοις μὲν 
ἐνετύγχανον ἔχτεινον, εὑρέϑησαν δὲ xaxei νεχροὶ τελείους δισχιλίων, 
οἱ μὲν ὑπὸ σφῶν αὐτῶν οἱ δὲ ὑτε ἀλλήλων, τὸ τελέον δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
λιμοῦ διεφρϑαρμένοι. δεινὴ δ᾽ ὑπήντα τοῖς ἐπεειστείσιτουσιν ὀδμὴ 
τῶν σωμάτων, ὡς τιολλοὺς μὲν ἀναχωρεῖν εὐθέως, τοὺς δὲ bz 
χελεονεξίας εἰσδύεσθαι νεχροὺς σεσωρευμένους iumarobvrag* πολλὰ 

γὰρ τῶν χειμηλίων ἐν ταῖς διώρυξιν εὑρίσχετο, καὶ πᾶσαν ϑεμιτὴν 
ὁδὸν ἐποίει τὸ χέρδος" ἀνήγοντο δὲ xoi δεσμῶται πολλοὶ τῶν τυ- 
ράγννων" οὐδὲ γὰρ ἐν ἐσχάτοις ἐπταύσαντο τῆς ὠμότητος. ἀπτετί- 

AMLVRCLatZonaras 1 549. Eusebius hist. eccl. III 7, 2. Suidas s. ϑεμιτή. 

1 μυριάδεσ A ἠριϑμήϑησαν AL πεντακισχίλιαι V πεντακισχίλια 

ἑξακόσια] AMVROSyr ἑξακισχίλια (α finale ex o; corr. L) zai πεντακόσια LLat 
fort. recte γίνονται γίνονται δ᾽ (δὲ M) MLCLat — 2 ἀνδρῶν] om. Lat ἀνϑρώ- 
zov Destinon δέχα om. 7 δαιτυμόνασ δέχα tr. C 3 post ἁπάντων eras. 
6—' litt. in fine uersus L οὔτε γονορροιϊχοῖς om. L 4 yovoovizoio A 
γονορροίοισ VRC ἐπ᾽ ἐμμήνοισ M. ἐμμήνοις L. Dindorf — &42o:6 LLat 

μεμιαμμένοισ VRO 5 ἐξὸν ἦν] ἐξῆν LVRC ϑυσίας] ϑείασ C ἀλλο- 
tolo L 6 ὅσοι] ὅσον A oi L nisi qui Lat, cum quo μὴ ὅσοι Spanheim 

, £Q. b] - B . 

tovtov] τοῦτο AMVROLat Τ εἰς οι. αὶ εἰσχτὴν A 9. ἀνδρῶν] hominibus 
Lat yoir] ovv L δαιμόνιον LVRC 10 τὸ πλῆϑος — 13 Zergwor] 
numerus peremptorum, quos partim palam occiderunt partim ceperunt romani ; 
rimantes enim cloacas et sepulchra eruentes quos offendissent occidebant Lat 

ἐπεὶ AMLZon ἐπὶ VRC 11 φαναιρῶν C δὲ LVR ἠχμαλωτεύ- 
σαντο Μ τοὺς] MLZon οὖσ δ᾽ (δὲ VR) AVRC 12 χαὶ om. VR τὸ 
ἔδαφοσ VRZon τοὺς τάφους uertit Lat 18 ἔχτειναν L ηὐρέϑησαν L 
δισχίλιοι 1, 14-50 πλέον δ πλέον δὲ VR πλέον, οἱ δ᾽ LLat 
15 διερϑαρμένων AC διερϑαρμένον Destinon à] δὲ LVRZon ἐπεισπίπ- 
τοῦσιν, ιν i. ras. Α ὑποσκήπτουσιν L introeuntibus Lat ἐπιχύπτουσιν Zon ἐπεισ- 
κύπτουσιν Destinon 16 πολοὺσ ex πολὺσ corr. C μὲν om.L ὁ LC 
17 σεσωρευμένουσ νεχροὺσ ἰν.1, πολλὰ — 19 χέρδος habetSuidas 18 ηὗρί- 
oxtto LSuid σαὶ — 19 χέρδος] nefasque omnem uiam lucri faciebat Lat 
πᾶσαν; c ex v corr. À δϑεμιτὴν, ctv i. ras. A 19 πολλοὶ δεσμῶται tr. L 
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σατό ye μὴν ὃ ϑεὸς ἀμφοτέρους ἀξίως, xal Ἰωάννης uiv λιμώττων 
μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἐν τοῖς ὑπονόμοις ἣν σπιολλάχις ὑπιερηφάνησε 
χεαρὰ Ῥωμαίων δεξιὰν λαβεῖν ἱχέτευσε, Σίμων δὲ ττολλὰ διαμαχήσας 

χιρὸς τὴν ἀγάγχην, ὡς διὰ τῶν ἑξῆς δηλώσομεν, αὑτὸν “ταραδίδωσιν. 

ἐφυλάχϑη δὲ ὁ μὲν τῷ ϑριάμβῳ σφάγιον, ὃ δ᾽ Ἰωάννης δεσμοῖς 
αἰωνίοις. Ῥωμαῖοι δὲ τάς τ᾽ ἐσχατιὰς τοῦ ἄστεος ἐνέτιρησαν xal 

τὰ τείχη κατέσχαψαν. 
Χ. 1. Ἑάλω μὲν οὕτως Ἱεροσόλυμα ἔτει δευτέρῳ τῆς Οὐεσ- 

σιασιανοῦ ἡγεμονίας Γορπιαίου μηνὸς ὀγδόῃ, ἁλοῦσα δὲ χαὶ τειρό- 
τερον τύξντάχις τοῦτο δεύτερον ἡἠρημώϑη. ᾿αΑσωχαῖος μὲν γὰρ ὃ τῶν 
-iyvntiov βασιλεὺς xol μετ᾽ αὐτὸν ᾿Αντίοχος, ἔτεειτα Πομιττήιος 

xci ἐττὶ τούτοις σὺν Ἡρώδη Σόσσιος ἑλόντες ἐτήρησαν τὴν πόλιν. 
τρὸ δὲ τούτων ὁ τῶν “Βαβυλωνίων βασιλεὺς κρατήσας ἡρήμωσεν 
αὑτὴν μετὰ ἔτη τῆς χτίσεως χίλια τετραχόσια ἑξηχονταοχτὼ μῆνας 
ἕξ. ὃ δὲ πρῶτος χτίσας ἣν Χαναναίων δυνάστης ὃ τῇ πατρίῳ 
γλώσσῃ κληϑεὶς βασιλεὺς δίκαιος" ἦν γὰρ δὴ τοιοῦτος. διὰ τοῦτο 
ἱεράσατό ve τῷ ϑεῷ τιρῶτος καὶ τὸ ἱερὸν πρῶτος δειμάμεγος Tego- 
σόλυμα τὴν πόλιν τιροσηγόρευσεν Σόλυμα χαλουμένην τερότερον. 
τὸν μὲν δὴ τῶν Χαναναίων λαὸν ἐχβαλὼν ὃ τῶν Ἰουδαίων βασι- 
λεὺς Ζαυίδης κατοιχίζει τὸν ἴδιον, xai μετὰ τοῦτον ἔτεσι τετραχο- 

σίοις ἑβδομήχοντα χαὶ ézvà μησὶν ἕξ ὑπτὸ Βαβυλωνίων κατασχά- 
σύτεται. ἀπὸ δὲ Ζαυίδου τοῦ βασιλέως, ὃς τερῶτος αὐτῆς ἐβασίλευσεν 

Ιουδαῖος, μέχρι τῆς ὑπὸ Τίτου γενομένης χατασχαφῆς ἔτη χίλια 
xci ἑχατὸν ἑβδομήχοντα xai ἐννέα. ἀπὸ δὲ τῆς τερώτης χτίσεως ἔτη 
μέχρι τῆς ἐσχάτης ἁλώσεως δισχίλια ἑχατὸν ἑβδομήχοντα xol ἑπτά. 

AMLVRCLatHegesippus V 49 p. 373. 

2 ἣν] MLat ἦν ALVR ἦν χαὶ O ὑπερηφάνησε! MLat ὑπερηφανίσασ A 
ὑπερηφανὴησ sic L ὑπερηφανήσασ VRC 3 ῥωμαίοισ M δεξιὰν παρὰ 
ῥδωμαίων tr. 1 δεξισ A διαμαχήσασ πολλὰ tr. 1, 4 δηλώσωμενΐξ 
ξαυτὸν LVROC 550 Ὁ δὲ MLVR δεσμοῖσ, iG i. ras. A 6 τ om. 
L τε MVRC 8 i. marg. μζ΄ € τὰ ἱεροσόλυμα L 9 ὀγδόῃ] cf. supra 
$ 408 10 τοῦτο- R uiv γὰρ] LO γὰρ AMVR quidem Lat 11 ὁ 

, ^ U ( L πομπηΐοσ VR 13 πρὸσ R! ἤρμωσεν L 14 χίλια — 15 ΞΕ] mille 
trecentos sexaginta et menses octo et dies sex Lat ἑξήκοντα om. C μῆς 

νας] καὶ μῆνασ L 1ὅ δ τῇ! ὃς τῇ Niee 10 γλώττη 1 ógom.L διὰ 
τοῦτο] ideoque Lat 17 πρῶτος (post ἱερὸν) om. VRC 18 πόλην A 
20 Δαυίδης] ó&ó (h. e. δαυίδ) AMLVR /eobius Lat μετὰ τοῦτον] μετ᾽ αὐτὸν L 
212z«lom.L  ézro]ras.4ferelitt, IR. 25] ἐξοῦ A. 22 Δαυίδου] óxó AMLVR 
leobio Lat 28 ysysvguévgo L 2424 xai om. 1 χαὶ om. LVRC ἐννέα] 
ἐνναία C duo Lat — 25 ἐσχάτης om. Lat δισχίλια] mille Lat. καὶ om. L 
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ἀλλὰ γὰρ οὔϑ᾽ ἡ ἀρχαιότης οὐϑ᾽ ὃ πλοῦτος ὃ βαϑὺς οὔτε τὸ δια- 
σεφοιτηχὸς ὅλης τῆς οἰχουμένης ἔϑνος ov9 vj μεγάλη δόξα τῆς 
ϑρησχείας ἤρχεσέ τι πρὸς ἀπώλειαν αὐτῇ. τοιοῦτο μὲν δὴ τὸ τέ- 

λος τῆς Ἱεροσολύμων στολιορχίας. 

AMLVRCLat 

1 οὔτε ἡ LVR οὔτε ὁ LVR ὃ πλοῦτος ὃ βαϑὺς!] ὃ βαϑὺσ πλοῦ- 
toc LC διάπεφοιτικὸσ Α διαπεφοιτιχὼσ O 2 οὔτε LVR 3 τι om. 
VRC ἀπώλιαν CO τοιοῦτον MVROC 

Subscriptiones: zeol αλώσεωσ λόγοσ $ Α τοῦ αὐτοῦ περιαλώσεωσ ÀOyOG 
3 2 

$ L φλαουΐου Ἰωσηπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ς V τέλοσ φλαουΐου Ἰωσηπου περὶ 
ἁλώσεωσ λόγοσ $ R τελοσ τοῦ $ λόγου τῆσ ἰωσήπου ἁλώσεωσ C 
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VII. 

φλαυίου Ιωσήπου ἱστορία ᾿Ιουδαϊχκοῦ πολέμου 

ποὺς Poucíovc βιβλίον C. 

Ι. 1. ᾿Επεὶ δ᾽ οὔτε φονεύειν οὔτε διαρπάζειν εἶχεν ἢ στρατιὰ 1 
σιάντων τοῖς ϑυμοῖς ἐπιλειπόντων, οὐ γὰρ δή ye φειδοῖ τινος 

ἔμελλον ἀφέξεσθαι δρᾶν ἔχοντες, χελεύει Καῖσαρ ἤδη τήν τε τεόλιν 

ἅτεασαν xal τὸν νεὼν χατασχάτιτειν, τυύργους μὲν ὅσοι τῶν ἄλλων 
ὑττερανειστήχεσαν χαταλιτόντας, Φασάηλον ᾿[πττιχὸν Παριάμμην, 
τεῖχος δ᾽ ὅσον ἦν ἐξ ἑσπέρας τὴν πόλιν τιεριέχον, τοῦτο μέν, ὅττως 2 
εἴη τοῖς ὑπολειφϑησομένοις φρουροῖς στρατότιεδον, τοὺς τυύργους 
δέ, ἵνα τοῖς ἔπειτα σημαίνωσιν οἵας ττόλεως χαὶ τίνα τρόπον ὀχυ- 

ρᾶς οὕτως ἐχράτησεν ἡ Ρωμαίων ἀνδραγαϑία. τὸν δ᾽ ἄλλον aztav- 3 
τα τῆς πόλεως περίβολον οὕτως ἐξωμάλισαν οἱ κατασχάπτοντες, 

ὡς μηδετεώτιοτ᾽ οἰχηϑῆναι zíoviy ἂν ἔτι τιαρασχεῖν τοῖς τιροσελ- 

ϑοῦσι. τοῦτο μὲν οὖν τὸ τέλος ἐχ τῆς τῶν νεωτερισάντων ἀγνοίας 4 

“εροσολύμοις ἐγένετο, λαμτιρᾷ ve τιόλει. καὶ τταρὰ πᾶσιν ἀνϑοώ- 
ποις διαβοηϑείση. 

AMLVRCLat 

Titulos praemittunt: λογοσ ζ qA«víov ἰωσηπου περι αλώσεωσ ἰουδαϊχῆσ 

ἱστορίασ A ἰωσήπου περὶ ἁλωσεωσ ἰουδαϊχῆσ ἱστορίασ λόγοσ & M τοῦ αὐτοῦ 

περι ἁλώσεωσ λόγοσ ζ΄ 1, φλαουίου (om. VR) ἐωσήπου περὶ ἁλώσεωσ λόγοσ ζἕ 
VRC; de Lat uide libri sexti initium 1i marg. « C δὲ MLVRC 
ἁρπάζειν R στρατιι Α 2 ἐπιλιπόντων MVRC τινὸς] τονὸσ 1, 
8 ἤμελλον L ἀφέξεσϑ-- C ἤδη om. A cc om. αὶ 5 ὑπερανεστήχεσαν 
LC προανειστήχεσαν M κχαταλειπόντασ ἃ χκαταλιπόντεσ LC χαταλιπόντασ, 
«c ex corr. V μαριάμην M 6 τείχουσ LLat δὲ VR T φρουροῖς] 
φρουρεῖν L et ut uid. Lat 8 τοῖς ἔπειτα] τοὺσ μετέπειτα L καὶ τίνα — 9 
οὕτως] quamue munitissimam Lat ἐχυρᾶσ VR 9 οὕτως] om. L ὅμως 
Destinon et Niese δὲ MVR 11 μηδεπώποϑ᾽ ex μηδέπω πόϑ᾽ corr. A 
μηδεπώποτε ΜΥΒ προελθοῦσι VRC.— 12 τὸ om. LVRC 
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2. Καῖσαρ δὲ φυλαχὴν uiv αὐτόϑι χαταλιπεῖν ἔγνω τῶν τα- 
γμάτων τὸ δέχατον χαί τινας ἴλας ἱππέων xoi λόχους πεζῶν, τεάντα 

δ᾽ ἤδη τὰ τοῦ πολέμου διῳχηχὼς ἐπαινέσαι τὲ σύμστασαν ἐπόϑει 
τὴν στρατιὰν ἐπεὶ τοῖς χατορϑώμασιν χαὶ τὰ προσήκοντα γέρα τοῖς 
ἀριστεύσασιν ἀποδοῦναι. ποιηϑέντος οὖν αἰτῷ μεγάλου χατὰ μέ- 
σην τὴν πρύτερον παρεμβολὴν βήματος, χαταστὰς ἐπὶ τοῦτο μετὰ 
τῶν ἡγεμόνων εἰς ἐπήκοον ἁπάσῃ τῇ στρατιᾷ ἔλεγε χάριν μὲν 
χολλὴν ἔχειν αὐτοῖς τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας, ἡ χρώμενοι διατε- 
λοῦσιν᾽ ἐπήνει δὲ τῆς ἕν zavrl σπτολέμῳ τιειϑαρχίας, ἣν ἐν πολλοῖς 
χαὶ μεγάλοις κινδύνοις ἅμα τῇ κατὰ σφᾶς ἀνδρείᾳ παρέσχον, τῇ 

μὲν πατρίδι xai δι᾿ αὐτῶν τὸ κράτος αὔξοντες, φανερὸν δὲ zà- 
σιν ἀνϑρώττοις καϑιστάντες, ὅτι μήτε πλῆϑος στολεμίων μήτε χω- 

ρίων ὀχυρότητες 1) μεγέϑη πόλεων ἢ τῶν ἀντιτεταγμένων ἀλόγιστοι 
τόλμαι καὶ ϑηριώδεις ἀγριότητες δύναιντ᾽ ἄν zose τὴν “Ῥωμαίων 
ἀρετὴν διαφυγεῖν, xav εἰς πολλά τινὲς τὴν τύχην εὕρωνται συνα- 
γωγιζομένην. καλὸν μὲν otv ἔφη καὶ τῷ πολέμῳ τέλος αὐτοὺς 
ἐπιϑεῖναι zt0ÀÀQ χρόνῳ γενομένῳ μηδὲ γὰρ εὔξασϑαί τι τούτων 
ἄμεινον, 0T. εἰς αὐτὸν καϑίσταντο" τούτου δὲ χάλλιον αὐτοῖς χαὶ 
λαμπρότερον ὑπάρχειν, ὅτι τοὺς ἡγησομένους χαὶ τῆς “Ῥωμαίων 
ἀρχῆς ἐπιτροπεύσοντας αὐτῶν χειροτονησάντων εἴς τε τὴν πατρίδα 
χυροτεεμιψάντων ἄσμενοι zt&vveg τιροσίενται x«i τοῖς ὑτε αὐτῶν 
ἐγνωσμένοις ἐμμένουσι, χάριν ἔχοντες τοῖς ἑλομένοις. ϑαυμάζειν 
μὲν οὖν ἔφη πάντας καὶ ἀγατιᾶν, εἰδὼς ὅτι τοῦ δυνατοῦ τὴν 7tQ0- 
ϑυμίαν οὐδεὶς ἔσχε βραδυτέραν" τοῖς μέντοι διατερετέστερον ἀγω- 

γισαμένοις ὑττὺ δώμης τιλείονος xal τὸν μὲν αὑτῶν βίον ἀριστείαις 

AMLVRC Lat 

1 χαταλειπεῖν Α τῶν iterauit R 2 ἵλασ AMC εἰλασ (sic) L εἴλασ 
V! εἱλλσ Β 3 δὲ VRO 1. marg. 8 Ὁ 4 χατορϑωμένοισ LR!C χατωρ- 

ϑωμένοισ V et ex corr. R.— γέρα, yéi. ras. 3litt. A γέρρα LC ὅ μέσον L 
6 πρότερον, ov ex av corr. A τούτω VRO τούτου Niese 7 ἡγεμόνων) 
ἡγεμονικωτάτων LLat στρατιᾶ, v eX εἰ COIT. À uiv] μὲν ἔφη L 
9 παντὲ τῷ πολέμῳ Herwerden ἣν — 10 παρέσχον] quodque proeliando for- 

titudinem in multis magnisque periculis demonstrassent Lat 10 χατὰ σφᾶς] 
κατὰ τὰσ μάχασ 1, ἀνδρεία, εἰ ex corr. Α ἀνδρία V?O 11 δι᾿ ex δ᾽ 
corr. A 14 τόλμαι] 1, ὁρμαὶ AMVRC audacia Lat δύναιντ᾽ ἀν] ex óc- 
v«ut«v corr. man. recens L δύναιτ᾽ &v V 15 διαφεύγειν A. χὰν ex xal 
corr. man. recens L.— eic om. L εὕρηνται 17 συναγωνισαμένην L 
16 post ἔφη una litt. deleta 1 τῷ] τὸ τῷ Destinon [1 ἐπιϑῆναι R!C 
πολλῷ] πολλῶ γε 1, πολλῷ χρόνῳ] πολυχρονίῳ Bekker τοῦτον C 
18 ὅτε MVR 19 τοὺς] tov, v adrasum C τὴν ῥωμαίων ἀρχὴν L fort. 
recte 20 ἐπιτροπεύσαντασ AVR. αὐτῶν] αὐτὸν M δ1 προίενται MR 
20 αὐτῶν ALVR ἑαυτῶν C 
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χεχοσμηχόσι, τὴν δ᾽ αὐτοῦ στρατείαν ἐττιφανεστέραν διὰ τῶν χατορ- 
ϑωμάτων στἑποιηχόσιν ἔφη τὰ γέρα xal τὰς τιμὰς εὐθὺς ἀποδώ- 

σειν, xal μηδένα τῶν τιλέον πονεῖν ἑτέρου ϑελησάντων τῆς δικαίας 

ἀμοιβῆς ἁμαρτήσεσϑαι. τιλείστην γὰρ αὐτῷ τούτου γενήσεσϑαι 
τὴν ἐσειμέλειαν, enel xol μᾶλλον ἐϑέλειν τὰς ἀρετὰς τιμᾶν τῶν συ- 
στρατευομένων ἢ κολάζειν τοὺς ἁμαρτάνοντας. 

8. Εὐθέως οὖν ἐχέλευσεν ἀναγινώσχειν τοῖς ἐπὶ τοῦτο τεέταγ- 

μένοις ὅσοι τι λαμτιρὸν ἦσαν ἐν τῷ πολέμῳ κατωρϑωχότες. xal 
xav. ὄνομα χαλῶν ἐπήνει ve παριόντας ὡς ἂν ὑπερευφραινόμενός 
τις ἐπε οἰκείοις κατορϑώμασι xal στεφάνους ἐπετίϑει χρυσοῦς, 
χδριαυχένιά ve χρυσᾶ xol δόρατα μιχρὰ χρυσᾶ χαὶ σημαίας ἐδίδου 
zemoujuévag ἐξ ἀργύρου, καὶ τὴν ἑκάστου τάξιν ἤλλαττεν εἷς τὸ 

χρεῖττον, οὐ μὴν ἀλλὰ xax τῶν λαφύρων ἄργυρον xal χρυσὸν ἐσϑῆ- 
τάς τὲ χαὶ τῆς ἄλλης αὐτοῖς λείας δαψιλῶς ἀπένειμε. πάντων δὲ 
τετιμημένων 07:069 αὐτὸς ἕχαστον ἠξίωσε, τῇ συμττάσῃ στρατιᾷ 
ποιησάμενος εὐχὰς ἐπὶ πολλῇ κατέβαινεν εὐφημίᾳ τρέπεταί τε πρὸς 
ϑυσίας ἐπιινιχίους, xol πτολλοῦ βοῶν τιυλήϑους τοῖς βωμοῖς τταρε- 
στηχότος χαταϑύσας πάντας τῇ στρατιᾷ διαδίδωσιν εἰς εὐωχίαν. 

αὑτὸς δὲ τοῖς ἐν τέλει τρεῖς ἡμέρας συνεορτάσας τὴν μὲν ἄλλην 

στρατιὰν διαφίησιν ;j χαλῶς εἶχεν ἑἕχάστους ἀπιέναι, τῷ δεχάτῳ 
δὲ τάγματι τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἐσεέτρειψε φυλαχὴν οὐχέτι αὐτοὺς 

ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἀποστείλας, ἔνϑα πρότερον ἦσαν. μεμνημένος 
δέ τοῦ δωδεχάτου τάγματος, ὅτι Κεστίου στρατηγοῦντος ἐνέδωχαν 
τοῖς Ἰουδαίοις, τῆς μὲν Συρίας αὐτὸ τταντάπασιν ἐξήλασεν, ἦν γὰρ 

AMLVRCO Lat 

1 δὲ ΥΒἢ στρατιὰν MLVRC militiam Lat 2. πεποιηχόσι Ὁ γέρρα 
(alterum o deleuit man. recens L) LC — 3 ἑτέρου, é ex αἰ corr. man. recens L 

πονεῖν] ποιεν Ὁ 4 ἁμαρτήσασϑαι C γενέσϑαι L ὃ τῶν ovotoatevo- 
μένων] ALVRLat et ex corr. M τῶν στρατευομένων M!C 7 i. marg. y' € 
εὐϑὺσ L ἐχέλευεν VR. τοῦτο] AL! τούτω MVRO et ex corr. recenti L 
8 post λαμπρὸν expunctum ἦσοι τί λαμπρὸν M. τῷ om. AMVRC κατορ- 
ϑωχότεσ AC et ex corr. ἢ 9. παριόντας] praesentes Lat 10 περιέτίϑει 1, 
11 χρυσᾶ om. Lat  μαχρὰ MLVRCLat χρυσᾶ] καὶ χρυσᾶ L, om. Lat 
12 ἐνήλλαττεν M ἤλαττεν ὁ 18 χαὶ ἐχ VRO 14 δαψιλσ Ὁ 1 ὅπως -- 
ἠξίωσε! ut quisque se meritum praebuerat Lat ὅπως] L. Dindorf ὅπωσ ἂν 
codd. αὐτὸς ἕχαστον] ἕκαστοσ αὐτῶν L αὐτὸς ἕχαστος (retento ἀν») Destinon 
16 ἐπὶ, ἐ i. ras. Α πολλὴν L εὐφημίαν 1, τεῖ s. man. recens L δὲ AM 
17 πολλοῦ] πολὺ L πλῆηϑοσ 1, παρεστηχότος] περιεστηκότων 1, 
18 ἅπαντασ MLVRO δίδωσιν LC dedit Lat εἰς εὐωχίαν] εἰσωχίαν C — 20 εἶ 

χεν] ἔχειν LC ἑἕχάστου ἃ ἀπεῖναι 1 i.marg. ó C 21 τῶν om. V 
οὐχέτ᾽ C αὐτοὺς] τούτουσ 1, 22 ἐπὶ ὑπὸ VRC 23 δὲ om. Lat 
24 ἱουδαίοισ 1, αὐτὸ, ὃ l. ras. A αὐτῶ VR 
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, , 3 , 

τὸ παλαιὸν ἐν Ῥαφανγέαις, εἰς δὲ τὴν Πελιτηνὴν καλουμένην ἀπέ- 
εἶ ) , 3 - 2 

στειλε᾽ ztag& τὸν Εὐφράτην ἐν μεϑορίοις τῆς -"Mouevíog ἐστὶ xal 
I Υ , , 2 2 - - » , 

Kazzadoxtag. δίο δὲ ηξίωσεν αὐτῷ μέχρι τῆς εἰς 4ἴγυτετον ἀφί- 
ξεως, τὸ πέμπτον xal τὸ πεντεχαιδέχατον, τταραμένειν. χαὶ χατα- 

c - - ' - , 

βὰς eua τῷ στρατῷ πρὸς τὴν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ Καισάρειαν εἷς 
, , - -»" 2 ΄ 

ταύτην τό T€ πλῆϑος τῶν λαφύρων ατιέϑετο χαὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
, P] - , . 2) , - 

χεροσέταξεν iv avv; φυλάττεσθαι" τὸν yàg εἰς τὴν Ἰταλίαν ττλοῦν 
ὃ χειμὼν ἐχώλυε. 

- 2 ^ - , T - ] IL 1. Ka9 ὃ δὲ χαιροῦ Τίτος Καῖσαρ τοῖς Ἱεροσολύμοις z0- 
^ - , ' , 2 

λιορχῶν τιροσηδρευεν, ἐν τούτῳ νεὼς φορτίδος Οὐεσπτασιανὸς érr- 
' 2 M - 2 Σ , ς , , e 

βὰς azo τῆς Αλεξανδρείας eic Ῥόδον διέβαινεν. ἐντεῦϑεν δὲ πλέων 
, ΄, - , 2 

ἐπὶ τριήρων xal πάσας τὰς ἐν τῷ τιαράτιλῳ πόλεις ἐπελϑὼν ev- 
" SESS , 2 A) ; c - 

χταίως αὑτὸν δεχομένας, aztó τῆς Ἰωνίας εἰς τὴν Ἑλλάδα περαιοῦται 
χἀχεῖϑεν ἀπὸ Κερχύραο ἐπ᾽ ἄχραν Ἰαπυγίαν. 09e» ἤδη χατὰ γῇ χαχεῖϑεν amo Κερχύρας ἐπε ἄχραν Ἰαπυγίαν, ὅϑεν ἤδη κατὰ γῆν 
2 c ' , , ^ 3) M - 2 ^ , , 

&oteivo τὴν ττορξίαν. Τίτος δὲ aso τῆς ἐπεὶ ϑαλάττῃ Καισαρείας 
2 “- , , D t » αναζεύξας eig τὴν (Φιλίστου χαλουμένην Καισάρειαν ἧχε συχνὸν 
P] 2 - , , , , A ie 

v ἕν αὑτῇ χρόνον ἐπέμεινεν ztavvotag ϑεωρίας ἐτειιτελῶν᾽" χαὶ z0AA0l 
€ 2 , 2 - Ὧν" ς N , ζ zi τῶν αἰχμαλώτων ἐνταῦϑα διεφρϑάρησαν, oi μὲν ϑηρίοις sagofAn- 
΄ Y ' ^ ^ b] ft P] -᾿7 

ϑέντες, οἱ δὲ κατὰ σειληϑὺν ἀλλήλοις ἀναγκαζόμενοι χρήσασϑαι ττο- 
λεμίοις. ἐνταῦϑα xal τὴν Σίμωνος τοῦ Γιώρα σύλληψιν ἐπύϑετο 
τοῦτον γενομένην τὸν τρόττον. 

{3 ς , - , 
. Σίμων οὗτος Ἱεροσολύμων σπτολιορχουμένων ἐπὶ τῆς ἄνω 

ΟΝ Ὁ » 3E E - - b] * CC , N ! πόλεως ὧν, ἐπεὶ τῶν τειχῶν ἐντὸς ἡ Ῥωμαίων στρατιὰ γενομένη 
- P] , ^ F^ , - ; ^ , 

πᾶσαν ἐπόρϑει τὴν πόλιν, τότε τῶν φίλων τοὺς ztiGTOTÓTOUG zta- 

AMLVRC LatHegesippus V 49 p. 374. Zonaras I p. 549. 

1 ραφανεαῖσ À δαφαναίαισ MLVRC ελιτηνὴν] ed. Geneu. μελιτι- 
νην € μελίτην AMLVRLat 2 ἀἁρμενίασ A ἐστὶ ἔτι RC 35 L 
αὐτῶ ex cvrovo corr. C μέχρι, μ᾿ eX v COIT. À 4 πεντεχαιδέχατον] de- 
cimam Lat παραμένειν, sti.ras. L.— 5 ϑαλαάττη, ἡ i. ras. m. 2 V ϑαλάσση M. 
καισάρει V! 8 ἐχώλυσεν L 9 χαϑ᾽ 0] x«9. ὃν 1, χαϑ᾽ οὗ Casaubonus 

χαιρὸν 1, τοῖς om. VR. 10 ἐν τούτῳ] ἐπὶ 1. φ΄ ορτίδοσ M Qo εὐ τίδοσ 
(8. πι. 2) Υ 11 εἰσ τὴν δόδον1, διέβαινεν] διέβαλεν L fort. recte 12 τριη- 
ρῶν AMC — i margs'C εὐχτέωσ A 13 εἰς] eni L 14 χἀκεῖϑεν — Ia- 
πυγίαν] egressus deinde cercyra in apuliam (apygiam cod. Berol.) delatus est 
Lat χερχύρασ, o ante xi. ras. 2 litt. V — ἐπ᾽ ἀπῆρεν ἐπ᾿ 1, ἰαπηγυῖαν A 
15 zogíav A. δ᾽ Ο ϑαλάττῃ v ϑαλάσση M ϑαλάττησ!, 18 ἀναζεύξασ, 
ἄνα l. ras. 4 litt. L ἥκει VRC συχνὸν t] xal συχνὸν L συχνόν τε 
VR [11 ἐπέμενε C 18 διεφάρησαν R! — 19 ofi.ras. A ἀλλήλουσ V!RC 
20 Σίμωνος rov Γιώρα] simonem (minorem cod. Vat. simonem minorem cod. 

Berol. gorgiae filium Lat γηώρα C 21 γινομένην], 22 τῶν ἱεροσολύ- 
μων 1 234 ἐπόρϑη ΒΜ πιστωτάτουσ C 
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ραλαβὼν xci σὺν αὐτοῖς λιϑοτόμους τε xai τὸν τιρὸς τὴν ἐργασίαν 
ἐχειτήδειον τούτοις σίδηρον τροφήν τὲ διαρκεῖν εἰς σπτολλὰς ἡμέρας 
δυναμένην, σὺν ἐχείνοις ὥσπιασι χαϑίησιν αὑτὸν εἴς τινα τῶν ἀφα- 
vOv ὑτιονόμων. χαὶ μέχρι μὲν ἣν τὸ παλαιὸν ὄρυγμα, πιρουχώρουν 

δι᾿ αὐτοῦ, τῆς στερεᾶς δὲ γῆς ὑπιαγτώσης ταύτην ὑττενόμευον, ἐλ- 
γίδι τοῦ ττορρωτέρω δυνήσεσϑαι τιροελϑόντες ἐν ἀσφαλεῖ στοιησά- 
μενοι τὴν ἀνάδυσιν ἀποσώζεσθαι. ψευδὴ δὲ τὴν ἐληείδα διήλεγχεν 
ἡ πεῖρα τῶν ἔργων" λίγον τὲ γὰρ μόλις προύβαινον οἱ uevaA- 
λεύοντες, ἢ τε τροφὴ χαίτοι ταμιευομένοις ἔμελλεν ἐτειλείψειν. 
τότε δὴ τοίνυν ὡς δι᾿ ἐχπλήξεως ἀπατῆσαι τοὺς Ῥωμαίους δυνη- 

σόμενος λευχοὺς ἐνδιδύσκει χιτωνίσχους χαὶ πορφυρᾶν ἐμτσερονη- 

σάμεγος χλανίδα xav αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τότιον, ἐν ᾧ τὸ ἱερὸν ἣν 
γερόσϑεν, ἐκ τῆς € γῆς ἀνεφάνη. τὸ μὲν οὖν Ed τοῖς ἰδοῦσι 
ϑάμιβος τεροσέπεσε καὶ κατὰ χώραν ἔμενον, ἔτεειτα δ᾽ ἐγγυτέρω τεροσ- 
ελθόντες ὅστις ἐστὶν ἤροντο. χαὶ τοῦτο μὲν ovx ἐδήλου Σίμων 
αὐτοῖς, χαλεῖν δὲ τὸν ἡγεμόνα τεροσέταττεν. xal ταχέως τιρὸς αὐτὸν 
δραμόντων ἧχεν Τερέντιος Ῥοῦφος" οὗτος γὰρ ἄρχων τῆς στρατιᾶς 
χατελέλειτυτο᾽ πυυϑόμενός τε σπταρ᾽ αὐτοῦ πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν τὸν 
μὲν ἐφύλαττε δεδεμένον, Καίσαρι δ᾽ ὅττως εἴη συνειλημμένος ἐδήλου. 
Σίμωνα μὲν οὖν εἰς δίκην τῆς xarà τῶν πολιτῶν ὠμότητος, ὧν 
πιχρῶς αὐτὸς ἐτυράννησεν, ὑττὸ τοῖς μάλιστα μισοῦσι ττολεμίοις 

ἐποίησεν ὃ ϑεός, οὐ βίᾳ γενόμενον αὐτοῖς ὑττοχείριον, ἀλλ᾽ αὑτὸν 
ἑχουσίως εἰς τὴν τιμωρίαν τταραβαλόντα, δι᾿ ὃ πολλοὺς αὐτὸς ὠμῶς 

αττέχτεινε ψευδεῖς αἰτίας ἐπειρέρων τῆς πρὸς Ῥωμαίους μεταβολῆς. 
οὐδὲ γὰρ διαφεύγει τεονηρία ϑεοῦ dd οὐδὲ ον E ΕἸ TEOU δὲ 

AMLVROLat Hegesippus V 49 p. 374. zonis Ip. 549. 

1 τε om. Zon τὸν, ὁ ex o corr. C 2 διαρχεῖν] διαρχῆ L 3 δυνα- 

μένην] ἔτι δυναμένην 71 avtov (o ex ὦ corr. V LVRCZon ἀφανῶν om. 
LZon προυχώρουν, zgov ex ngo corr. ἃ προχωροῦν L — 5 ὑπενόμευεν L 
6 ἀσφαλὴ AC ἀσφαλεία L ποιησόμενοι ex corr. R S μόλις om. L 

9 ἀπολείψειν AMLVR 10 δυνησόμενο -σ, eras. v L 11 ἐνδιδυσκει 
ἐνδὺσ M ἐνδιδύσκει-, eras. v V ἐνδιδύσχειται Ry ἐνδιδύσκει-- (eras. uid. ταῦ) 
i. marg. ascriptum ste. Lips ἐνδύεται Zon ἐμπερωνησάμενοσ C 
12 χλανίδα] χλαμύδα LZon chlamide Lat — 13 τῆς om. ΜΘ ἰδοῦσι] εἰδῶσι A 
14 δὲ VR 15 ὅστις ἐστὶν] 00tío τε 1, 17 οὕτωσ € 18 χαταλέ- 

λειπτο LCZon τεῖ δὲ L wero Lat 19 Καίσαρι δ᾽ ὕπως) xalcapl τε ὕὅπωσ 

τε L χαίσαρι δὲ ὅπωσ τε VR 20 χατατὰ ἃ 21 πιχρὸσ 1," αὐτὸσ, ÓG 

ex ὧν corr. ἃ ὕὑπὸ] ἐπὶ C probante Nabero 22 αὐτὸν LVR ἑαυτὸν C 
28 τιμωρίε« Ο περιβαλόντα RC δι᾿ 0] ed. pr. δι᾿ ὧν AC δι’ ὃν MLVR 
propterea quod Lat αὐτὸ -o, eras. v C 24 αἰτίας ἐπιφέρων] ἀπεφερεν 
(εν ex ov corr. αἰτίασ O 2Σ25 οὐδὲ] ov ΠΥ̓ΒΟ  ovói] ovx 1 ἀσϑενὴς ἢ] 
ἀσϑενήσει VR inualida res Lat 
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μέτεισι τοὺς elg αὐτὴν “ταρανομήσαντας χαὶ χείρω τὴν τιμωρίαν 
ἐπιφέρει τοῖς πονηροῖς, ὅτι xal τπιροσεδόχησαν αὐτῆς ἀπτηηλλάχϑαι 
μὴ παραυτίχα χολασϑέντες. ἔγνω τοῦτο καὶ Σίμων eig τὰς Ῥω- 

μαίων ὀργὰς ἐμπεσών. ἡἣ δ᾽ ἐχείνου γῆϑεν ἄνοδος ττολὺ xol τῶν 
ἄλλων στασιαστῶν τιλῆϑος oz ἐχείνας τὰς ἡμέρας ἐν τοῖς ὑπεονό- 
μοις φωραϑῆναι παρεσχεύασε. Καίσαρι δὲ εἰς τὴν πιαράλιον ἔπταν- 
ελϑόντι Καισάρειαν Σίμων τιροσήχϑη δεδεμένος" xaxeivov μὲν εἰς 
ὃν ἐπιτελεῖν ἐν Ῥώμῃ τταρεσχευάζετο ϑρίαμβον τιροσέταξε φυλάττειν. 

III. 1. Διατρίβων δ᾽ αὐτόϑι τὴν ταἀδελφοῦ γενέϑλιον ἡμέ- 
ραν ἐπιφανῶς ἑώρταζε, πολὺ xal τῆς τῶν ᾿Ιουδαίων κολάσεως εἰς 

τὴν ἐχείνου τιμὴν ἀνατιϑείς. ὃ γὰρ ἀριϑμὸς τῶν ἔν ve ταῖς πρὸς 
τὰ ϑηρία μάχαις xol τῶν χαταττιμτιραμένων £v τε ταῖς ἀλληλο- 
χτονίαις ἀναιρουμένων σιεγταχοσίους éni τοῖς δισχιλίοις ὑττερέβαλε. 
γιάντα μέντοι Ρωμαίοις ἐδόχει ταῦτα μυρίοις αὐτῶν ἀπολλυμένων 
τρόποις ἐλάττων χόλασις εἶναι. μετὰ τοῦτο Καῖσαρ εἰς Βηρυτὸν 
ἧχεν" ἡ δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ Φοινίχῃ πόλις Ῥωμαίων ἄποικος" χὰν- 
ταῦϑα χρονιωτέραν ἑποιήσατο τὴν ἐπιδημίαν ττλείονι χρώμενος 
τῇ λαμτερότητι zt6Ql τὴν τοῦ πατρὸς ἡμέραν γενέϑλιον ἔν τε ταῖς 
τῶν ϑεωριῶν πολυτελείαις χαὶ χατὰ τὴν ἄλλην ἐπίνοιαν τῶν ἄλλων 
ἀναλωμάτων. τὸ δὲ τῶν αἰχμαλώτων τελῆϑος τὸν αὐτὸν τρόπον 
ὡς πρόσϑεν ἀττώλλυτο. 

2. Γενέσϑαι δὲ συνέβη περὶ τὸν χαιρὸν τοῦτον xol τοῖς ὃν 
᾿Αντιοχείᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων ὑτπτολειττομένοις ἐγχλήματα xol χίνδυνον 
ὀλέϑρου τῆς πόλεως im αὐτοὺς τῶν ᾿Αντιοχέων ἐχταραχϑείσης 

AMLVROC Lat Zonaras I p. 550. 

2 ἐπιφέρεισ C! ὅτι καὶ] cum iam Lat, unde ὅτε x«i Niese 4 ὀργὰς] 
ἀρχασ C δὲ VRC ἄνοδος] ἀνάδυσις Zon — 5 ἐν τοῖς ὑπονόμοις om. M 
6 à LC (ἐπα)! νελϑόντι --- ὃ 49 vouiZov|(rsc) folio uno exciso suppleta sunt 
manu saeculi XVI aut XVII in A ἐπανελθόντι] ἐπανήχοντι À παρελϑόντι 
LC reuerso Lat 8. προσέταξε] ἔταξε L ἷ. marg. ; C 9 óà ALVR τοῦ 
ἀδελφοῦ ALVR Domitiani dies natalis erat VIIII k. Nouembr. 10 ἐπι- 
φανῶν € χολάσεωσ, «o ex cv corr. C 11 τῶν — 12 μάχαις] eorum 
qui cum bestiis depugnarunt Lat ταῖς] suppl. m. 2 L zze MVRC 12 μά- 

χησ MVRC καὶ τῶν χαταπιμπραμένων uix tolerari possunt et fort. u. 13 
post ἀναιρουμένων colocanda sunt χαταπιπραμένων C ταῖς] tgo C 
13 ὑπερέβαλλε AC 14 ῥωμαίων 1, 15 ἐλάττω L! ἐλάττον C χολα- 
σεισ R. καίσαρ εἰσ ex χαισαρεῖσ corr. τη. 2. [06 δὲ VRO ἐποιήσατο, 
η 8.0 11 πλείον R 18 Vespasiani natalis erat XV. k. Decembr. 
κατὰ] tato χατὰ, ταῖσ deletum A χατὰ — 20 ἀναλωμάτων] sumptibus aliis 
eccogitatis Lat, qui ἄλλην non habuisse uid.; sed potius ἄλλων spurium est 

22 i. marg. 9' C 23 ἐγχλήματα — 911,1 ὀλέθρου] acerba et exitiosa pe- 
ricula Lat 
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διά τὲ τὰς ἐν τῷ παρόντι διαβολὰς αὐτοῖς ἐπενεχϑείσας χαὶ διὰ 
τὰ ὑτιηργμένα χρόνῳ πρόσϑεν οὐ πολλῷ, περὶ ὧν ἀγαγχαῖόν ἔστι 
διὰ συντόμων τιροειχεεῖν, ἵνα xal τῶν μετὰ ταῦτα πιραχϑέντων 
εὐτεαραχολούϑητον ποιήσωμαι τὴν διήγησιν. 

9. Τὸ γὰρ ᾿Ιουδαίων γένος σπεολὺ μὲν χατὰ πᾶσαν τὴν οἰχου- 
μένην σταρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις, τελεῖστον δὲ τῇ Συρίᾳ χατὰ 
τὴν γειτνίασιν ἀναμεμιγμένον ἐξαιρέτως Él τῆς ᾿Αντιοχείας ἣν τειολὺ 
διὰ τὸ τῆς πόλεως μέγεϑος" μάλιστα δ᾽ αὐτοῖς ἀδεᾶ τὴν ἐκεῖ 
χατοίχησιν oi uev. ᾿Ἵντίοχον βασιλεῖς “ταρέσχον" ᾿Αντίοχος μὲν γὰρ 
ὁ χληϑεὶς Ἐπιφανὴς “Ιεροσόλυμα πορϑήσας τὸν νεὼν ἐσύλησεν, οἱ 
δὲ μετ᾽ αὐτὸν τὴν βασιλείαν παραλαβόντες τῶν ἀναϑημάτων ὅσα 
X«Àxà τιξχοίητο σιάντα τοῖς im ᾿Αντιοχείας Ἰουδαίοις ἀπτέδοσαν 
εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἀναϑέντες, xol συνεχώρησαν αὐτοῖς ἐξ 
ἴσου τῆς πόλεως τοῖς Ἕλλησι μετέχειν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόττον χαὶ 
τῶν μετὰ ταῦτα βασιλέων αὐτοῖς γεροσφερομένων εἴς ve τιλῆϑος 
ἐπέδωχαν xol τῇ χατασχευῇ χαὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀναϑημάτων 
τὸ ἱερὸν ἐξελάμτερυναν, ἀεί τε σιροσαγόμεγοι ταῖς ϑρησχείαις τιολὺ 
σελῆϑος “Ελλήνων, χἀχείνους τρόττῳ τινὶ μοῖραν αὐτῶν ztezotnvro. 
xc ὃν δὲ χαιρὸν ὃ πόλεμος ἀναχεχήρυχτο, νεωστὶ δ᾽ εἷς τὴν 
Συρίαν Οἰεσττασιανὸς καταχυξδηελεύχει, τὸ δὲ xarà τῶν ᾿Ιουδαίων 
παρὰ πᾶσιν ἤχμαζε μῖσος, τότε Ón τις ᾿Αντίοχος εἷς ἐξ αὐτῶν τὰ 
μάλιστα διὰ τὸν πατέρα τιμώμενος, ἦν γὰρ ἄρχων τῶν ἐπ’ ᾽Αντιο- 
χείας ᾿Ιουδαίων, τοῦ δήμου τῶν ᾿Αντιοχέων ἐχχλησιάζοντος εἰς 
τὸ ϑέατρον παρελϑὼν τόν τε πατέρα τὸν αὐτοῦ χαὶ τοὺς ἄλλους 
ἐνεδείχνυτο χατηγορῶν, ὅτι γυχτὶ μιᾷ χαταπιρῆσαι τὴν πόλιν 
QUY διεγνώχεισαν, χαὶ παρεδίδου ξένους Ἰουδαίους τινὰς 
ὡς χεχοινωνηχότας τῶν βεβουλευμένων. ταῦτα ἀχούων ὃ δῆμος 
τὴν ὀργὴν οὐ χατεῖχεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοὺς παραδοϑέντας 
πὺρ εὐθὺς ἐκέλευον κομίζειν, καὶ χαραχρῆμα τσιάντες ἐπὶ 

PAMLVRCLatHegesippus V 51 p. 316. Zonaras I p. 551. 
2 τὰ προὐυπηργμένα LC — 5 uivom.A 6 toic ἐπιχωρίοις om. A — eyzo- φίοισ M 1 ἐξαιρέτως] ἐξαιρέτωσ δὲ (δ᾽ C) AVRO. 8 di AVR 10 χλη- 

ϑεὶς om. M — veov] ναὸν ALZon ἐσύλωσενΙ,.1 12 χαλχὰ L'R χαλκοῦ L? 
πεποίηντο Ὁ πάντασ M ἐπέδοσαν M ἀπέγνωσαν eti. marg. ἀπέδοσαν L 
13 ἀναϑέντες] ἀναχϑέντεσ L 15 τε τὸ πλῆϑοσ AVRC 16 ἐπέδωκαν] redit P; uide supra p. 563,12 18 αὑτῶν Bekker 19 δὲ] τοίνυν A ἀνεχεκή- ovxvo LV ἀνεχήρυχτο  ὃδὲ AVR 20 ἀναπεπλεύχει Α τὸ δὲ] τὸ τε ex corr. R 23 ἐχχλησιαζόντων P. ἐχκλησιασϑέντων 1, 24 αὑτοῦ Μ 
21 χεχοινονηχότασ L! ταῦτα] ταῦτα δὲ (δ᾽ LC) ALVRCLat 29 εὐϑὺς 
om. Lat 
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τοῦ ϑεάτρου χατεφλέγησαν, ἐπὶ δὲ τὸ πλῆϑος ὥρμητο τῶν lov- 
δαίων ἐν τῷ τάχιον ἐχείνους τιμωρίᾳ περιβαλεῖν τὴν αὐτῶν ττα- 
τρίδα σώζειν νομίζοντες. ᾿Αντίοχος δὲ προσεπέτεινε τὴν ὀργήν, 
;regl μὲν τῆς αὐτοῦ μεταβολῆς xoi τοῦ μεμισηχέναι τὰ τῶν Ιου- 
δαέων ἔϑη τεχμήριον ἐμτταρέχειν οἰόμενος τὸ ἐπιιϑύειν ὥσττερ νόμος 
ἐστὶ τοῖς “Ἕλλησιν ixéAtve δὲ xai τοὺς ἄλλους τὸ αὐτὸ ττοιεῖν 

ἀναγχάζειν" φανεροὺς γὰρ γενήσεσθαι τῷ μὴ ϑέλειν τοὺς ἐπιβε- 
βουλευχότας. χρωμένων δὲ τῇ πείρᾳ τῶν ᾿ΑΙντιοχέων ὀλίγοι μὲν 
ὑπέμειναν, ol δὲ μὴ βουληϑέντες ἀνῃρέϑησαν. ᾿Αντίοχος δὲ στρα- 
τιώτας παρὰ τοῦ Ῥωμαίων ἡγεμόνος λαβὼν χαλεπὸς ἐφειστίχει 
τοῖς αὐτοῦ πολίταις, ἀργεῖν τὴν ἑβδόμην οὐκ ἐπιτρέπων, ἀλλὰ 
βιαζόμενος ττάντα τεράττειν ὅσα δὴ χαὶ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις. οὕτως 

τὲ τὴν ἀγάγχὴην ἰσχυρὰν ἐποίησεν, ὡς μὴ μόνον &m ᾿ΑἸντιοχείας 
χαταλυϑῆναι τὴν ἑβδομάδα ἀργὴν ἡμέραν, ἀλλ᾽ ἐκεῖϑεν ἀρξαμένου 
τοῦ τιράγματος κὰν ταῖς ἄλλαις τιόλεσιν ὁμοίως βραχύν τινα χρόνον. 

4. Τοιούτων δὴ τοῖς &' ᾿Αντιοχείας Ἰουδαίοις τῶν xov. ἐχεῖ- 

γον τὸν καιρὸν καχῶν γεγενημένων δευτέρα ττάλιν συμφορὰ τιροσ- 
ἔπεσε, τιερὶ ἧς ἐπιχειρήσαντες ἀφηγεῖσθαι καὶ ταῦτα διεξήλθομεν. 
ἐχυεὶ γὰρ συνέβη κατατιρησϑῆναι τὴν τετράγωνον ἀγορὰν ἀρχεῖά τὲ 
zai γραμματοφυλάκιον χαὶ τὰς βασιλιχᾶς, μόλις τὲ τὸ τεῦρ ἐκωλύϑη 
μετὰ πολλῆς βίας ἐπὶ πᾶσαν τὴν ττόλιν πιεριφερόμενον, ταύτην 
᾿Αντίοχος τὴν τιρᾶξιν Ἰουδαίων χατηγόρει. xai τοὺς ᾿Αντιοχεῖς, εἶ 
xal μὴ τιρότερον εἶχον τιρὸς αὐτοὺς ἀτιεχϑῶς, τάχιστα τῇ δια- 
βολῇ παρὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβεβηχότος ταραχὴν ὑπαχϑέντας τεολὺ 

PAMLVRC LatSyrHegesippus V 51 p. 376. Zonaras I p. 551. 

1 éni] ἐπεὶ ex corr. C ὥρμηντο AL 2 τιμωρίᾳ] τε τιμωρία € 
παραβαλεῖν M αὐτῶν) ἑαυτῶν Α δ᾽ αὐτῶν C αὑτῶν Bekker 8 (vouiGov)| τες] 
redit manus antiqua A δὲ om. ὦ προσεπέτεινε, o ex à corr. uid. R. προσεπ- 

ἕτειναν C 4 μὲν] uiv οὖν A!M αὑτοῦ Bekker 5 ἐμπαρέχειν] μὲν 
παρέχειν PA παρέχειν ΜῚ, 06 ἐχέλευσε Ὁ ὃδὲ om. VR et teste Herwerdeno M 
ταὐτὸ Ὁ 7 γενήσεσϑαι] γεγενῆσϑαι L 10 χαλεπῶσ A'O — ἐφεστήκχει 1, 
ἐφιστήχει C 11 αὐτοῦ Bekker πολίταις] πολεμίοισ C ἀργεῖν τὴν] 
MLVRC LatZon ἀργὴν PA οὐχ ἐπιτρέπων] οὐκέτι πρέπων € 12 οὕτω 
VRC 14 χαταλυϑῆγναι — ἡμέραν] (ut)- septimi diei feriae soluerentur Lat 
ἀργὴ» ἀργεῖν LC 15 χαν] χαὲ PAMLVR βοαχύ PA!MR 10 τοιοῦ- 
τον Αἴ, ἐπ᾽] ἐπὶ τῆσ (τοῖσ ex corr. C) MLVRC — 18 ἐπιχειρήσαντασ L 
διεξέλϑομεν P διεξήλθομεν, » i. ras. A 19 χαταπρησϑῆναι, 5c ex og corr. 
m.2L ἀρχία C 20 γραμματοφυλάκιον] τὸ γραμματοφυλάχιον M. χαρτο- 
φυλάκιον LZon γραμματοφυλακχεῖον VR βασιλικάς] φυλαχὰσ C τε 
om. P 23 ἀπεχϑῶσ πρὸσ αὐτοὶσ tr. P τάχιστα] τάχισταν P. ταἀχιστὰν 
A τάχιστα ἂν] 24 τὴν ἐχ om. C 
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- ) - T , Ax € 3 - , , μᾶλλον ἔκ τῶν τεροῦπηργμένων τοῖς 6m αὐτοῦ λεγομένοις σιιστεύειν 
, € , ) 2 i] - , € - παρεσχευασεν, ὡς μόνον οὐχ αὑτοὺς τὸ τεῦρ ἐνιέμενον ὑτεὸ τῶν 3 ^ , , * , P. , , Ιουδαίων ἑωραχότας, xci χαϑάτίερ ἐμμανεῖς γεγενημένοι μετὰ τεολ- * - , , ^ " ἢ , c , 40v τινὸς οἴστρου σιάντες Éztl τοὺς διαβεβλημένους ὥρμηντο. μόλις 

δ᾽ αἰτῶν ἐδυνήϑη τὰς δρμὰς ἐπισχεῖν Ναῖος Κολλή | 76ρ8-- αὐτῶν ξθυγηϑη τὰς ὁρμὰς ἐπισχεῖν Ναῖος Κολλήγας τις πτρ Πα: diy ι [ δηλωϑῆναι τεερὶ τῶ: των" 
opevtrc, ἀξιῶν ἐπιτρέψαι Καίσαρι δηλωϑῆναι τιερὶ τῶν y€yovoron 

Ἁ * ς , - , 7 , Ἂς: 7ο E] TOY γὰρ »yeuovevorra τῆς Συρίας Καισέγνιον Παῖτον ἤδη μὲν Οὐε- 
σπασιανὸς ἐξατιεστάλχει, συνέβαινε δὲ 7πεαρεῖναι μη δέχεω. στοιού- 

- M ) , € ^ , : - ' 3^7 uevog δὲ ἐπειμελῆ τὴν ἀναζήτησιν ὃ Κολλήγας ἐξεῦρε τὴν ἀλήϑειαν, 
᾿ - ' ' 3 y CRUOP S , 2.7 2 YT. jJ'6 «4 xat τῶν μὲν τὴν αἰτίαν ὑπ’ «Ἀντιόχου λαβόντων Ιουδαίων οὐδεὶς 2. $2 , c 5 , : , , 3^ οὐδ᾽ ἐχοινώνησεν, Gzav δὲ vovoyov ἔχεραξαν ἀνϑρωποί τινες ἀλι- 

, V ^ Ll ) , * ^ 3 ^ A] WV τήριοι διὰ χρειῶν ἀνάγχας νομίζοντες, εἰ τὴν ἀγορὰν χαὶ τὰ δη- , , , - ) , 3 45 ' , M00tG καταπρησειαν γράμματα, τῆς ἀτταιτήσεως ἀπεαλλαγὴν ἕξειν. 2 - M 3 , - , M £ Y Ιουδαῖοι uiv ovv ἐτεὶ μετξώροις ταῖς αἰτίαις τὸ μέλλον ἔτι xagado- - 2 , ας 2 χουντὲς ἕν φόβοις yaÀe;oic ἀτεεσάλευον. 
IV. 1. Tírog δὲ Κοῖσαρ τῆς, msol τοῦ πατρὸς. ἀγγελέας αὐτῷ zit ς αἴσαρ τῆς περὶ τοῦ πατρὸς ἀγγελίας 

, cr ' ' ES M ' b] ^, , χομισϑείσης, ov, τιάσαις μὲν ποϑεινὸς ταῖς χατὰ τὴν [ταλίαν τχιό- » 3 ^ , TJ € , ^ ^ - 2 3.02 λέσιν ἔστηλϑεν, μάλιστα δ᾽ ἡ Ῥώμη μετὰ σπτολλῆς αὑτὸν ἐδέξατο 
προϑυμίας x«i λαμττρότητος, εἰς πολλὴν χαρὰν καὶ ϑυμηδίαν ἐτρά- » 2 - , c £j ΄ (ev0, τῶν τιερὶ αὐτοῦ φροντίδων ὡς ἥδιστον ἦν ἀπηλλαγμένος. 

2 iJ 2 ΄ , ' ' Oveoztaoiovóv γὰρ ἔτι μὲν xol μαχραν ἀπόντα τεάντες οἱ χατὰ τὴν 2 p » - ΄, - c c ^ ἰταλίαν ἀνϑρωσίοι ταῖς γνώμαις seoteizov ὡς ἤχοντα, τὴν 7tQ00- 
, 2 - , ^^ , “. 3 - "n f. ^ δοχίαν éx τοῦ “τάνυ ϑέλειν ἄφιξιν αὐτοῦ νομίζοντες χαὶ σάσης 

PAMLVRCLat Zonaras I p. 552. 
1 προὑπηργμένων, noy ex yy corr. m. 21, 2 αὐτοὺς] PAMLat ἐπ᾽ aicvoic 

LVRC ἐνιέμενον, é i. ras. 2 litt, A 8 γεγενημένοι] ex γενόμενοι corr. A 
γεγεννημένοι P μετὰ, usi.ras.(cex c corr.) A 4 τινος] τινὲ 1 5 δὲ VR 
ηδυνήϑη L ἠδυνήϑη ex εἰδυνήϑη aut ἐδυνήϑη corr. Β  Ναῖος -- πρεσβευτὴς] 
collega adhuc iuuenis legatus Lat Ναῖος] Niese νέοσ ὧν PA νέοσ MLVOC 
vtóc R Κνέος Hudson Γναῖος Bekker; Ναῖος extat etiam Ant. Iud. XIX 166 
χολληγὰσ Α πρεσβύτησ 1, δηλωϑῆναι damnat Herwerden 7 ἡγεμο- 
νεύσοντα Herwerden καισσένιον ῬΑ χεσσένιον ML χεσέννιον VR χεσέ- 
».ov C cesennium Lat Παῖτον] Hudson πέτον PAMLR πέ:τον V πέττον C 
priscum Lat 9 δ᾽ LC ἀναζήτησιν] ζήτησιν AMLVRCZon 10 χαὶ] ὡς 
Destinon λαβόντων ἰουδαίων ὑπ᾽ ἀντιόχου tr. L 11 οὐδ᾽ οὐδὲ VR 
ἁλιτήριοι V!C 12 εἰ εἰσ ΑἸΜΊΤ, 1810 18 γράμματα] γραμματεῖα Zon 

ἀπαλλαγὴν] τὴν ἀλλαγὴν C 14 οὖν i. marg. suppl. A μετώροισ Α 
15 ἐν euan, P 16 τῆς] τῆσ τε L l7 χατὰ] περὶ 1, 18 ἐπανῆλϑε Her- 
werden δὲ VR ώμη] óouciov M haud male αὐτὸν, ὃν eX ὧν corr. 
m. 2 ut uid. 71 19 ϑυμηδείαν V!R ἐτρεπετο À αὐτοῦ] αὐτὸν 1, 
20 jv om. LVR ᾿ 21 i. marg. ,/ C οὐεσπασιανὸν, v eX g corr. uid. P 
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580 DE BELLO IUD. VII 64—71 (IV 1) 

ἀνάγχης ἐλευϑέραν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχοντες εὔνοιαν. τῇ τὲ γὰρ 

βουλῇ κατὰ μνήμην τῶν γεγενημένων ἐν ταῖς τῶν ἡγεμόνων μετα- 

90: οἵξ συμφορῶν εὐχταῖον ἣν ἀπολαβεῖν ἡγεμόνα. γήρως σεμνότητι 

χαὶ πράξεων ἀχμῇ ττολεμιχῶν χεχοσμημένον, ᾧ τὴν ὑπεροχὴν πρὸς 

μόνην ἠτείσταντο τὴν τῶν ἀρχομένων σωτηρίαν ἐσομένην. xol μὴν 

ὃ δῆμος ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων χαχῶν τετρυχωμένος ἔτι μάλλον ἐλϑεῖν 

αὐτὸν ἔσττευδε, τότε δὴ βεβαίως μὲν ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν συμφο- 

ρῶν ὑπολ pt ἀπολήψεσϑαι δὲ τὴν ἄδειαν μετὰ τῆς εὐετηρίας 

γεεττιστευχώς. ἐξαιρέτως δὲ τὸ στρατιωτικὸν εἰς αὐτὸν ἀφεώρα" 

μάλιστα γὰρ οὗτοι τῶν χατωρϑωμένων αὐτῷ πολέμων ἐγίνωσκον 

τὸ μέγεϑος, τῆς ἀπειρίας δὲ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων xal τῆς ἀναν- 

δρίας πεττειραμένοι πθλλὴΒ μὲν αἰσχύνης αὐτοὺς ἐπεϑύμουν ἀττηλ- 

λάχϑαι, τὸν μόνον δὲ xal σώζειν αὐτοὺς xol χοσμεῖν δυνάμενον 

ἀπολαβεῖν ηὔχοντο. τοιαύτης δὲ εὐνοίας ἐξ ἁπάντων ὑπαρχούσης 

τοῖς μὲν χατὰ τὰς ἀξιώσεις σπιρούχουσι τῶν ἀνδρῶν οὐχέτ᾽ ἀνεχτὸν 

ἣν ἀγαμένξιν, ἀλλὰ πορρωτάτω τῆς Ῥώμης αὐτῷ σεροεντυχεῖν. ἔσπευ- 

305. ου μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων τις ἠνείχετο τῆς ἐντεύξεως τὴν ἀνα- 

βολήν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐξεχέοντο πάντες ἀϑρόοι xai πᾶσιν εὐττορώτερον 

xal ῥᾷον ἐδόκει τοῦ μένειν τὸ ἀπιέναι, ὡς καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν 

τότε τιρῶτον ἐν ἑαυτῇ λαβεῖν ὀλιγανθρωπίας αἴσϑησιν ἰδίαν" σαν 
γὰρ ἐλάττους vOv ἀπιόντων oi μένοντες. ἐττεὶ δὲ προσιὼν ἡγγέλ- 
Aero, χαὶ τὴν ἡμερότητα τῖς ἐντεύξεως αὐτοῦ τὴν τερὸς ἑχάστους 
ἐδήλουν οἱ πιροσελϑόντες, ἅτταν ἤδη τὸ λοιττὸν τελῆϑος ἅμα γυναιξὶ 
χαὶ παισὶν ἐπὶ ταῖς παρόδοις ἐξεδέχετο, xal χαϑ'᾽ οὺς γένοιτο zao- 

ιὡν οὗτοι πρὸς τὴν ἡδονὴν τῆς ϑέας καὶ τὸ μιειλίχιον αὐτοῦ τῆς 
ὄψεως παντοίας ἠφίεσαν φωνάς, τὸν εὐεργέτην xoi σωτῆρα καὶ 
μόνον ἄξιον ἡγεμόνα τῆς Ῥώμης ἀναχαλοῦντες᾽" ἅπασα δ᾽ ἡ πόλις 

PAMLVRC Lat 
1 ἐλευϑέραν] εὐϑέραν, i. marg. ascripto ελ A — 3 εὐχτέον PA 4 πολε- 

μικῶσ ΒΟ — 6 cevovu£voc L. Dindorf 8 ὑπολαμβάνων) om. Lat ὑπελάμβανεν 
PLVR τὴν ἀδειαν] antiquam. — libertatem Lat 10 οὗτοι, vovs. αὶ χατορ- 
ϑωμένων PA χατωρϑωμάτων V ἐγίγνωσχον m 11 ἀνανδρείασ PV!RC 

12 ἑξαυτοῦσ ΜἩὀ ἀπηλάχϑαιῸ 13 μόνον] πὸ: ΠΣ i. ras.) Α δυνάμενον, 
ov ex og corr. n. 21, 14 τοσαύτη 1ὶ δ᾽ LC. 15 οὐχέτι LVR.— ἀνεχτὸν, 
£ ex α corr. A 16 αὐτῶν L! 17 o? — τις] nec tamen quisquam Lat 
18 &9900. VR 19 τὸ] τὸ - (eras. uid. Ὁ) Α 20 τότε euan. P ἰδίαν] 
ἰδία * P iucundam Lat, unde zósi«v Hudson, spurium putat Cardwell 21 ἐπεὶ 

δὲ] ἐπειδὴ C προιὼν L! ἠγγέλετο CO 28 προελθόντεσ LLat 24 xai, x 
ex v corr. P ταῖς] toic PL παρόδοις] παραδόξοισ L ἐξεδέχοντο ex 

cod. Voss. Dindorf γίνοιτο AVRC 25 οὗτοι om. LVRC 21 ἀποκα- 
λοῦντες ed. pr. δὲ PVR 
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c ' 5 , ^ P , Ὁ ^ 23 
ὡς veog ἣν oreqavouaror xal ϑυμιαμάτων ἀνάτιλεως. μόλις ὃ 
ς ' , € ^ ) ' c , Y l'a ἢ ) S. ,ὴ 

ὑπτὺ τελίϑους τῶν ττερὶ αὐτὸν ἱσταμένων δυνηϑεὶς εἰς τὸ βασίλειον 
- ) encmeirt " zs ἐν 

ἐλϑεῖν αὐτὸς μὲν τοῖς ἔνδον ϑεοῖς ϑυσίας τῆς ἀφίξεως χαριστηρίους 
, ὟΝ , ^ 2 , ^ ' 

ἐχιετέλει, τυροτρέσεεται δὲ τὰ τυλήϑη πιρὸς εὐωχίαν xal κατὰ φυλὰς 
, , , ^ , , - - 

xai γένη xal γειτονίας ποιούμενοι τὰς ἑστιάσεις ηὔχοντο τῷ Oe 
,' 3 , 3 Ἢ ^ -J , a2 ^ PS 

σηιένδοντες αὐτόν v ἐττὶ τυλεῖστον χρόνον (Οὐεσπασιανὸν éntucivat 
- , ) - zs , J iex 

τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ, xol παισὶν αὐτοῦ xal toig ἐξ ἐχείνων ἀεὶ 
, ^ - , 2 , 5 

γινομένοις φυλαχϑῆναι τὸ χράτος ἀνανταγώνιστον. ἡ uiv ovv Ῥω- 
, , [24 , M Je z y Q/" ) ' P] 

μαίων σεόλις ovrog Οὐεσπασιανὸν ἔχδεξαμένη πιροϑύμως εὐϑὺς εἰς 
2 y 

z0ÀÀ»v εὐδαιμονίαν ἐπεδίδου. 
' ^ , - , 3 € » ^ ^ x 

2. Πρὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων, ἕν oig Ουεσπασιανὸς μὲν steol 
2 , M 5 - - c ΄ PAY 

᾿λεξανδρειαν vv, Τίτος δὲ τῇ τῶν Ἱεροσολύμων προσήδρευε zt0- Ν ? id r 
' , - , ' 2 , τ 

λιορχίφ, ττολὺ μέρος Γερμανῶν ἐχινήϑη πιρὸς ἀπόστασιν, οἷς xal 
τῇ 2 , - ^ 2 Es 

Γαλατῶν oi σελεῖστοι συμφρονήσαντες χοινῇ μεγάλας ἐλτειίδας αὐτοῖς 
, € - 3 ^ fr, , - 

συνέϑεσαν ὡς xai τῆς Ῥωμαίων ἀπτιαλλαξόμενοι Ócozorcíag. ἐτεῆρε 
cr - οἱ , δὴ Σ 

δὲ τοὺς Γερμανοὺς αἀϑψασϑαι τῆς ἀποστάσεως xol τὸν τιόλεμον é&e- 
Jr 

Ξ' ΄ 3 c / 5 - , 2 - 

veyxeiv τιυρώτη uiv ἡ φύσις οὖσα λογισμῶν ἔρημος ἀγαϑῶν χαὶ 

μετὰ μιχρᾶς ἐλπίδος ἑτοίμως διψοχίνδυνος" ἔπειτα δὲ xal μῖσος 
Ν - , € ΄ ' , 

τὸ πρὸς τοὺς χρατοῦντας, ἐπεὶ μόνοις ἴσασι Ῥωμαίοις τὸ γένος 
DNE , ; ) bj , , ς 

αὐτῶν δουλεύειν βεβιασμένον. οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστά γε πιάντων ὃ 
2 τὲ , , € - € , 3 ^ 

χαιρὸς αὐτοῖς ϑάρσος éveztoíroev" δρῶντες γὰρ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν 
- ΄ - 2 , 2 - κὰν , ταῖς συνεχέσι τῶν αὐτοχρατόρων αλλαγαῖς ἕν ἑαυτῇ τεταραγμένην, 

- , - 2 3) E , ΄ , 
γᾶν τὲ μέρος τῆς ὑπ αὐτοῖς οἰχουμένης “υνϑανόμενοι μετέωρον 

5 H ze , 2 - 2} c ' - 
εἶναι xai χραδαίνεσϑαι, τοῦτον σφίσιν αὑτοῖς ἄριστον υττὸ τῆς 

, , , ^ 3607 , 

ἐχείνων καχοτιραγίας xci στάσεως χαιρὸν φήϑησαν τιαραδεδόσϑαι. 
» 2 M - ^ ἣν 2 , 

ἐνῆγον δὲ τὸ βούλευμα xai ταύταις αὐτοὺς ταῖς ἐλτείσιν ἐτύφουν 

PAMLVRCLat 

1 ἀνάπλεοσ Α δὲ VR 4 προτρέπεται τρέπεται LVRO. uertunt — se 
Lat πλήϑει AM — 9$ ἑἕστιάσεισ, t i. ras. ex 9 corr. uid. A ϑεῷ suppl. A 
6 τ ex δ᾽ corr. ἃ τε LVRC ἐπὶ om. L τ ἐχείνων] αὐτοῦ C 8 ἀκατα- 
γώνιστον Dindorf οὖν om. LVR 11 πρὸσ € τῶν] ἔτι vOv Ὁ μὲν 
om. A 12 τῆτοσ Ὁ [4 πλεῖστοι πλησίον LVRC proximi Lat yo καὶ πλη- 
σίον i. marg. M; cf. Tac. hist. IV 25 συμφωνήσαντεσ AL μεγάλας] μέγα-; 
eras. g,i. marg. suppl. λᾶσ ἃ αὐτοῖς] om. Lat αὑτοῖς Bekker 18 δεσποτίασ P 

ἐπῆρε, ἢ i ras. A 16 δὲ τοὺς] PAMLat δ᾽ αὐτοὺσ 1,0 δ᾽ αὐτοὺσ τοὺσ 
L? δὲ αὖ τοὺσ VR ΓΕρμανοὺς eicit Herwerden probato δ᾽ αὐτοὺς 11 πρῶ- 
zov L. 18 Euro αὶ 19 τὸ οι. VR. ἐπεὶ — 20 βεβιασμένον] quoniam soli 
sciunt prae ceteris gentem suam ui coactam seruire romanis Lat gat] 
iacu € 20 βεβιασμένον] βεβιασμένων L! βιασαμένοισ VRC ἀλλά yt 
μάλιστα tr. PAM 21 καιρὸς] καῖσαρ VR 23 τῆς] τοῖσ PA' αὐτοῖς] 
αὐτὴν L? πυϑόμενοι VR. 24 ἄριστον αὐτοῖσ tr. L 
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- 

^ , ^ ), - 2 2 -- 2 € , 

Κλασσιχός vig xai Οἰὐίτιλλος τῶν παρ αὑτοῖς |Ovrec] ἡγεμόνων, 
4 -^ cC - , , - € 

οἱ δῆλον μὲν ὡς £x μαχροῦ ταύτης éqíevro τῆς νεωτεροποιίας, ὑτεὸ 
-) - - , κι 2 - 

τοῦ καιροῦ δὲ ϑαρσῆσαι πιρροαχϑέντες τὴν αὐτῶν γνώμην ἐξέφηναν" 
, ^ y , T - , 
ἔμελλον δὲ προϑύμως διαχειμένοις τὴν πεῖραν τοῖς τλήϑεσι 7τεροσ- 

, ^ - , 14 - E - s 2 , ) 

φέρειν. πολλοῦ δὲ μέρους ἤδη τῶν Γερμανῶν τὴν ἀποστασίαν ἀνω- 
, ^ - J 2 , Y , cr 

μολογηχότος xal τῶν ἄλλων ovx ἄνδιχα φρονησάντων, ὥσπερ ex 
Y 7) , ) * , 

δαιμονίου ττρονοίας Οὐεσττασιαγὸς zéuseu γράμματα Πετιλίῳ Ke- 
, ' cr ^ 

ρεαλίῳ τὸ ztgóvegoy ἡγεμόνι Γερμανίας γενομένῳ, τὴν ὕστατον διδοὺς 
' , Y 2 , , 2 

τιμὴν καὶ χελεύων ἄρξοντα Boevravíag αττιέναι. ττορευόμεγος ovv 
I. c Ψ ' N M 2 , - 

ἐχεῖνος οὐῦοι προσετέταχτο xai τὰ ττερὶ τὴν ἀπόστασιν τῶν Γερ- 
- , n 2 - 

μανῶν τυϑόμενος, ἤδη συνειλεγμένοις αὑτοῖς ἐπιπεσὼν καὶ τταρα- 
΄ , - ΕΝ - 9 ῷ B * - 

ταξάμεγος πολύ τε τιλῆϑος αὐτῶν ἀναιρεῖ κατὰ τὴν μάχην xol τῆς 
2 , 2 ΄ Ξ 2 M 

ἀγνοίας παυσαμένους ἡνάγχασε σωφρονεῖν. ἔμελλον δὲ xaxeívov μὴ 
^- ' , , 3$ 2 ς 

ϑᾶττον εἰς τοὺς τόπους τταραβαλόντος δίχην ovx εἰς μαχρὰν vqé- 
(D κ᾿ - c - γ , b] Ξ 2 ^ -C , 

Seuv^ ἡνίχα γὰρ πρῶτον ἢ τῆς αττοστάσεως αὐτῶν ayyelta τῇ Pour 
, ΡΣ P] b 2 

γιροσέπτεσε, “Ιομετιανὸς Καῖσαρ πιυϑόμενος οὐχ ὡς ἂν ἕτερος ἕν 
, - € , 9 , - » 

τούτῳ τῆς ἡλιχίας, νέος yag ἣν ἔτι τταντάτεασιν, τηλιχοῦτον ἄρασϑαι 
, 2 Y , , ^ 

μέγεϑος πραγμάτων ὦχνησεν, ἔχων δὲ πατρόϑεν ἔμφυτον τὴν av- 
δραγαϑίαν xal τελειοτέραν τὴν ἄσχησιν τῆς ἡλικίας πεποιημένος 
ἐχεὶ τοὺ ΝΣ δῆ, ΝΣ ΝΣ ΟΝ ΕΣ : - ἐστὶ τοὺς βαρθάρους ev9oc ἤλαυνεν. οἱ δὲ πρὸς τὴν φήμην τῆς 
3 , , 2 2 - - ) ' , cx 

ἐφόδου xaraztOOvYrteQ ἐπ αὑτῷ σφᾶς αὐτοὺς ἐποιήσαντο μέγα τοῦ 
, ΄ Y c / ' - ς N ' PUN , 

φόβου χέρδος εὑράμενοι τὸ χωρὶς συμφορῶν vzt0 τὸν αὐτὸν tiv 

ζυγὸν ὑπιαχϑῆναι. σιᾶσιν οὖν ἐτειϑεὶς τοῖς zegi τὴν Γαλατίαν τάξιν 

PAMLVRC Lat 
o , , , 55 ἜΣ ἢ p. 

1 χλασικόσ Δ χλάσσιχύσ MV Οὐϊτιλλος] οὐϊτίλλιοσ L bailis cod. Berol. 
(om. cod. Vat. relicto uacuo spatio) Lat Ciuilis Gelenius ὄντες om. P — zysuóo- 
»qv,ovi.ras. A 3 αὑτῶν Bekker 4 0i] τε Destinon iamque Lat ἔμελλον — 
χιροσφέρειν τ. 2 post νεωτεροποιίας collocanda esse putat Destinon διακεί- 

utvouR ὅ ἀπόστασιν MLVR et ex corr. αὶ ἀποστασίανωμολογηχότοσ A! 
ἀνωμολογιχότεσ L &vouoAoygeótto ΥᾺ 6 ἀνδιχα] ἀνδιχα P. ἂν δίχα (διχὰ A!) 
ALVRC τγράμμα V Πετιλίῳ) Lat βεντιδίω PAMVRO πρὸσ βεντιδίω 1, 
8 c0] τῶ ΑἸΥΕΟ 9. ἄρξαντα ΡΑΟ προρενυόμενοσ A! 10 προστέταχτο 
eX προσέταχτο Corr. ἃ τὰ] v-& (τ fort. corr.) ἃ 11 συνηλεγμένοισ Ὑ80 

18 σωφρονεῖν, σ ex v, o ex o corr. À φρονεῖν VRC ἔμελλον, u i. ras. A 
14 παραβαλλόντοσ A! παραβάλλοντοσ, oc ex «o corr. uid. m. 21, oqé&v € 

15 πρῶτον] MLVRC Lat, om. PA τῆς] περὲ τῆσ Ὁ 17 τηλικοῦ κε ΕἸ] ἄρα- 
σϑαι P τηληκχοῦτον, Ag ex λὲ corr. uid. Ὁ ἀἄρασϑαι] ορᾶσϑαι 1, 18 πατρε]) 
ϑεν P τὴν om. ΡᾺ 19 τελειωτέρυν αὶ ἄσκε)] ow P. πεποιμένοσ V 
20 g59 * «| ἤλαυνεν P 21 ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾽ αὐτοὺσ P, om. A μέγα — 22 

εὑράμενοι] lucrum hoc ex timore maaimum mnancti Lat μέγα] Μ μετὰ 
PALVRC τοῦ om. LC 22 εὑρόμεροι L| τὸ 5 P. — ate *| xam P 
23 ἐπιτιϑεὶσ 1, 
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^ , , c ) 56 » c ] » 
τὴν z0001z0v0&Y -outrtavóg, ὡς μηδ᾽ αὖϑις ἂν sore ὁᾳδίως ἔτι 

) e - ^4 o1 ἢ ^ 
ταχεῖ ταραχϑῆναι, λαμπρὸς xol ττερίβλετιτος ἐπεὶ χρείττοσι μὲν 

ΕΣ ev , , y ^ ^ , ) ' € , 

τῆς ἡλιχίας, τιρέπτουσι δὲ τῷ πατρὶ χατορϑώμασιν εἰς τὴν Ῥώμην 
» ft 

ἀνέζευξε. 
- B , € i) , ^ ' 2 ' 

3. Ty δὲ τεροειρημένῃ l'eguavov  azoo0racet zova τὰς vrac 
, ' ἯΙ ^^? ' c , , LI 

ἡμέρας xal Σχυϑιχὸν τόλμημα πρὸς Ῥωμαίους συνέδραμεν. oi γὰρ 
^ , x 0.-* EY 7, 2 FESSES, |j. » ὃ ^ * ^ 

χαλούμενοι Σχυϑῶν Σαρμάται, z0A0 τλῆϑος ὄντες, ἄδηλοι μὲν τὸν 
Ἴστρον ἐπεραιώϑησαν εἰς τὴν ἐπιτάδε, ττολλῇ δὲ βίᾳ χαὶ χαλεττοὶ 

SUN , E] , ^ LN , M 

διὰ τὸ πταντάπτασιν ἀνέλτειστον τῆς ἐφόδου τιροστυεσόντες ττολλοὺς 
» - - € P] - ^ ^ 

uiv τῶν ἐπὶ τῆς φρουρᾶς Ῥωμαίων ἀναιροῦσι, καὶ τὸν τιρεσβευτὴν 
' 2 ς - , 

τὸν ὑπατιχὸν (βφοντήιον .dyolztav ὑτιαντιάσαντα χαρτερῶς μαχό- 
, 2 € , Ὁ , 

μένον χτείνουσι, τὴν δ᾽ ὑποχειμένην χώραν ἀπασαν χατέτρεχον 
2 ce , 7 ' y ' 

ἀγογτὲς xol φέροντες ovq τιεριτιέσοιεν. | Oveoztaciavoc δὲ τὰ ye- 
, ox , , € , , Ὶ 

γενημένα xai τὴν ττόρϑησιν τῆς Mvoíac τευϑόμενος Ῥούβριον Γάλλον 
3 , - , c 2) e: Ἦ η ἐχηύέμτσει δίχην ἐπιϑήσοντα τοῖς Σαρμάταις. ὑφ᾽ οὗ ττολλοὶ μὲν 

2 - e γ , ' . N 3» 
αὑτῶν ἐν ταῖς μάχαις ἀπέϑανον, τὸ δὲ πιερισωϑὲν μετὰ δέους εἰς 

^ - Y €- , ^ € 

τὴν οἰχείαν διέφυγεν. τοῦτο δὲ τῷ πολέμῳ τέλος ἐπιϑεὶς ὃ στρα- 
M - i ^^ ) , , * ^ , ^ 

τηγὸς xoi τῆς εἰς τὸ μέλλον ἀσφαλείας σπιρουνόησε᾽ πλείοσι γὰρ 
Lad “Ὁ ^ € * L , 

xci μείζοσι φυλαχαῖς τὸν τότιον διέλαβεν, ὡς εἶναι τοῖς βαρβάροις 
' , , 5 T WA € ^ 3 ^ * / , , 

τὴν διάβασιν τελέως ἀδύνατον. ὁ μὲν οὖν zegi τὴν Mvoíav ττό- 
a c , ' 

Àeuog ταχεῖαν οὕτως ἔλαβε τὴν κρίσιν. 
M - , , VEUIZ 23 - 

V. 1. Τίτος δὲ Καῖσαρ χρόνον μέν τινα διέτριβεν ἐν Βηρυτῷ, 
Χ , 3. € δὲ 7 Σ yos ^ iN ó 3 f 2 , 

χαϑὰ προειρήχαμεν, ἐχεῖϑεν δὲ ἀναζεύξας xal δι ὧν ἤει ττόλεων 
τῆς Συρίας ἐν πάσαις ϑεωρίας τε συντελῶν πολυτελεῖς xal τῶν 

PAMLVRCOCLat 

lujo VR  2«a ἐχεῖ L 3 óbsuppl m.2.L 5i. marg..' C 
προειρημένῃ om. L ἀποστάσει] στάσει C litt. (ἀπο) } στάσει — 6 cvré| 
(δραμεν) i. ras. unius uersus circiter 40 litt. (litt. v» euan.) P χατὰ] κατὰ 

τὰ À 6 Σχυϑικὸν] σχυϑρωπὸν VR πρὸς Ῥωμαίους om. Lat 1 ἀδη- 
λον € τὸν om, M ἵστρον 1, Aistrum Lat ἐπερεώϑησαν ex corr. P 
διεπέρασαν C εἰς τὴν ἐπιτάδε om. Lat ἐπιτάδε] ἐπίταδε 1, μυσίαν ἔπειτα 
δὲ MYRC δὲ om. MVRC 9 παντάσιν ἃ ἀνέλπιστον] ἄπιστον Ῥ 

10 τῶν] τὸν ἃ τού VRC Ρωμαίων] δωμαίων προσπεσόντεσ (προσπεσόντεσ 
expunxit ut uid. m. 2) L πρεσβύτην PALLat Φοντηϊον] ed. pr. qgo»- 

τήϊον PMLVROC φροντίϊον A pompeium Lat καρτερῶς] καὶ καρτερῶσ 
PAML 12 δὲ VR [14 Ῥούβριον]) Lat γούβριον PAMVRO γρούβιον L 
15 ἐχπέμπει, u i. ras. A δίχην — Σαρμάταις om. L ὑφ ἀφ᾿ VR 
10 περισωϑὲν] περαιωϑὲν A 17 οἰχίαν L!C domum Lat τοῦτο] τούτω 

AMLVRC Lat 19 τόπον] ποταμὸν Destinon et Niese 20 πόλε- 
uoo|*** slav P 22i marg. γ᾽ C z*«vov P δἂὲιέτριψεν MLVRC 
Βηρυτῷ! πόλει βηρυτῶ,, 23 δ᾽ LC 
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᾿Ιοιδαίων τοὺς αἰχμαλώτους εἰς ἐπείδειξιν τῆς ἑαυτῶν ἀτεωλείας 

ἀποχρώμενος, ϑεᾶται χατὰ τὴν τιορείαν ττοταμοῦ φύσιν ἀξίαν ἵστο- 
ρηϑῆναι. ῥεῖ μὲν γὰρ μέσος ᾿Αρχέας τῆς ᾿Αγρίππα βασιλείας καὶ 

Ῥαφανέας, ἔχει δὲ ϑαυμασιὴν ἰδιότητα᾽ πολὺς γὰρ ὦν, ὅτε δεῖ, 
xci χατὰ τὴν φορὰν οὐ σχολαῖος, ἔπειτα δὲ πᾶς ἐκ τῶν πηγῶν 
ἐσπιλείτεων ἕξ ἡμερῶν ἀριϑμὸν ξηρὸν παραδίδωσιν δρᾶν τὸν τόττον" 
c9 ὥσπερ οὐδεμιᾶς γενομένης μεταβολῆς ὅμοιος κατὰ τὴν ἑβδόμην 
ἐχδίδωσι, καὶ ταύτην ἀεὶ τὴν τάξιν ἀχριβῶς τετήρηται διαφυλάτ- 
vOv' ὅϑεν δὴ καὶ Σαββατιχὸν αὐτὸν χεχλήκασιν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς τῶν 
Ιουδαίων ἑβδόμης οὕτως ὀνομάσαντες. 

2. Ὁ δὲ τῶν ᾿Αντιοχέων δῆμος ἐπεὶ στλησίον ὄντα Τίτον ἐπυν- 
ϑάνοντο. μένειν μὲν ἐντὸς τειχῶν oz χαρᾶς ovy ὑττέμενον, ἔστεευδον 
δὲ ἐπὶ τὴν ὑπιάντησιν" χαὶ τριάχοντα σταδίων ἐπὶ σιλέον τιροῆλϑον 
οὐχ ἄνδρες μόνον ἀλλὰ xal γυναικῶν τιλῆϑος ἅμα τταισὶ τῆς ττόλεως 
ἐχχεόμενοι. χαπειδήττερ ἐθεάσαντο τιροσιόντα, παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἑχατέρωϑεν χαταστάντες τάς τὲ δεξιὰς πιρούτεινον τιροσαγορεύοντες 

xal “ταντοίοις ἕπιφημίσμασι χρώμενοι. ovvvztéovoeqov* συνεχὴς δὲ 
ἣν αὐτῶν παρὰ τιάσας ἅμα τὰς εὐφημίας δέησις ἐχβαλεῖν τῆς τιό- 

PAMVRCLat Zonaras I p. 553. 

1 τοῖσ AMLVRC αἰχμαλώτοισ AMLVRC εἰσ ἐπίδειξιν ex εἰσ πίδειξιν 
corr. uid. A 2 ϑεαταὶ C πορίαν À ἱστορηϑῆναι, 95 i. ras. m. 2 V 
3 ῥεῖ] ῥέει VR μὲν om. L 3 μέσος — 4 Ῥαφανέας] medius inter arcas 
(archias cod. Ber.) et rafaneas agrippae regni ciuitates Lat ἀρκαίασ O σαρ- 

χαίασ 1, ἀγρίππου ΑΥ̓ΒΟ 4 Ῥαφανέας)] ῥαφαναίασ codd.; cf. supra $ 18 
πολὺς -- 8 ἐχόίδωσι] nam cum sit quando fluit plurimus neque meatu. segnis, 

tamen interpositis sea diebus a fontibus deficiens siccum exhibet locum uidere. 

deinde quasi nulla muíatione facta septimo die similis exoritur Lat πολὺς] 

πολύσ τε, 9 xol om. P πᾶς] τὰσ L, om. Lat 6 2€ — ἀριϑμὸν] post 
u. 5 σχολαῖος transponenda esse coniecit Casaubonus ἐξημεροῖ τὸ ósi9oov καὶ 
Destinon ξηρὸν] χατὰ τὴν ἑβδόμην ἐνδίδωσι καὶ ξηρὸν Casaubonus χατὰ τὴν 
ἑβδόμην ξηρὸν uel μετὰ ἕξ ἡμερῶν ἀριϑμὸν Hudson; Plinius hist. nat. XXXI 24 
in Iudaea riuum sabbatis omnibus siccari tradit παραδίδοσιν C — ógawL 
1seita VR γενομενῆσ sic P γινομένησ 5 ὁμοίωσ (ex δμοιωσ corr. P) PL!C 

κατὰ] μετὰ Casaubonus 8 αἰεὶ VR ἀχριβῶσ ἀεὶ τὴν τάξιν tr. M 

9 σαβατιχὸν Α σαβατικὸν C — 11i marg. δ΄ C óom. M 12 μένει A 
μὲν om. P 13 δ᾽ C καὶ — 15 ézzeousvod] usque ad tricesimum uel eo am- 
plius stadium progressi non modo uiri sed etiam feminae cum pueris expectabant 
Lat ἐπὶ] ἔτι PAL προῆλϑον] óujj9ov C 14 γυναίων ΒΟ τῆς] xal 
τῆσ L 15 χαὲ ἐπειδήπερ VR παρὰ] κατὰ P 16 χαταστάντες] στάντεσ M 

παραστάντεσ 1, παραχατασταντεσ VRC 11 εὐφημίσμασιν Bekker — ó' LC 
18 αὐτῶ € &uc] i. marg. suppl. A, om. L et fort. Lat ταῖσ εὐφη- 
μίαισ C 
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λεως τοὺς Ἰουδαίους. Τίτος uiv ovv οὐδὲν ἐνέδωχεν mgóg ταύτην 

τὴν δέησιν, ἐλλ᾽ ἡσυχῆ τῶν λεγομένων ἐγυήχουεν᾽ ἐπε ἀδήλῳ δὲ 
τῷ τί φρονεῖ xal τί ποιήσει τιολὺς xci χαλετὸς τοῖς Ιουδαίοις ὃ 
φόβος ἢν" οὐδὲ γὰρ ὑπέμεινεν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ Τίτος, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπὶ 
τὸ Ζεῖγμα τὸ κατὰ τὸν Εὐφράτην συνέτεινε τὴν τιορείαν, ἔνϑα δὴ 
xai παρὰ τοῦ Πάρϑων βασιλέως Βολογέσου τιρὸς αὐτὸν ἧχον στέ- 
φανον χρυσοῖν ἐπὶ τῇ χατὰ τῶν Ιουδαίων νίκῃ κομίζοντες. ὃν δε- 
ξάμενος εἱστία τοὺς βασιλιχοίς, χαχεῖϑεν εἰς τὴν ᾿ΑΙἸντιόχειαν ἐταν- 
ἔρχεται. τῆς δὲ βουλῆς χαὶ τοῦ δήμου τῶν ᾿Αἰντιοχέων τιολλὰς 

ποιησαμένων δεήσεις ἐλϑεῖν εἰς τὸ ϑέατρον αὐτόν, ἐν ᾧ πᾶν τὸ 
σελῆϑος ἡϑροισμένον ἐξεδέχετο, φιλανϑρώττως ὑττήχουσε. sat 
δ᾽ αὐτῶν σφόδρα λιπαρῶς ἐγχειμένων χαὶ συνεχῶς δεομένων ἐξε- 
λάσαι τῆς πόλεως τοὺς Ιουδαίους, εὔστοχον ἐποιήσατο τὴν ἀτιό- 

χρέσιν, εἰχιών JA ἢ ye πατρὶς αὐτῶν, εἰς ἣν ἐκβαλεῖν ἐχρῆν 
ὄντας Ἰουδαίου €. ἀγήρηται, χαὶ δέξαιτ᾽ ἂν οὐδεὶς quiae ἔτι τόττος. Ἢ 

&tl δευτέραν οὖν "Ἀντιοχεῖς, τρέτεονται δέησιν τῆς c προτέρας ἄτιο- 
στάντες" τὰς γὰρ χαλκᾶς ἠξίουν δέλτους ἀνελεῖν αὐτόν, ἐν αἷς γέ- 

γραστται τὰ δικαιώματα τῶν Ιουδαίων. οὐ μὴν οὐδὲ τοῦτο Τίτος 
ἐχιένευσεν αὐτρῖς, ἀλλ᾽ ἐάσας πάντα χατὰ χώραν τοῖς ἐτο᾽ ᾿Αντιο- 
χείας Ιουδαίοις ὡς πρότερον εἶχον εἰς ΑἽἴγυτειτον ἀττηλλάττετο. 

xal xarà τὴν πορείαν τοῖς Ἱεροσολύμοις τιροσελϑὼν xal τὴν λυτιρὰν 
ἐρημίαν βλεττομένην ἀντιτιϑεὶς τῇ τίοτε τῆς πόλεως λαμτιρότητι, 
xal τὸ μέγεϑος τῶν ἐρρηγμένων χατασχευασμάτων xol τὸ πιάλαι 

PAMLVROCLatZonaras I p. 553. 

1 roic om. VR οὖν om. A οὐἰδένέδωκεν P οὐδὲν ἔδωχεν A 
ταύτην om, 7 2 δὲ τῷ] δὲ τὸ PAM δέ τω 1, 3óom.L 4 ἐπέμεινεν 
MLVRC 5 τὸν ex τὴν corr. VC δ᾽ καὶ euan. P 6 Βολογέσου]) 

βουλογέσου C, om. Lat αὐτε εἰἧκον P 7 νίχην V1C 8 ἡστία R 
9 βουλεεἰχαὶ P τοῦ δήμου om. VR. πολὰσ Β [0 ἐλϑεῖν] ἐλϑεῖν αὐτὸν 
A εἰσελϑεῖν αὐτὸν 1, αὐτὸν] om. AL αὐτῶν VRC 11 ὑπήκουσε i. ras. A 
12 δὲ VR αὐτὸ P λειπαρῶσ A! δεε)μένων P 13 ἀπόχρισιΨ] ἀπο- 
λογίαν 1, ἀπόχρησιν C 14 ἐχβαλεῖν] ἐκβάλλειν P εἰ βαλεῖν M ἐμβαλεῖν RC 
15 ὀντας Ἰουδαίους] om. Lat αὐτοὺς Zon ὀντας] ἂν τοὺσ L τοὺσ VRC 
τόπο’ σ, eras. 1 [10 ó««|eégav Ρ ᾿Αντιοχεῖς --- δέησιν] δέησιν οἱ ἀντιο- 
χεῖσ τρέπονται Μ ἀποστάντες] ἁμαρτόντεσ L et ut uid. Lat ἀποτυχόντες 
Zon 17 ante ἠξίουν ras. 4 litt. M δέλτασ L! 18 τὸ δικαίωμα P τὰ 
δίκαια Zon τῶν ἰουδαίων τὰ δικαιώματα tr. Ὁ τοῦτο] πρὸς τοῦτο Zon 
20 ὡς πρότερον εἶχον] quae habebant Lat εἶχον] PAMLZon ἔχειν VRC 
ἀπηλάττετο C 21 τὴν βλεπομένην λυπρὰν ἐρημίαν tr. M haud male 
λυγρὰν L tristem Lat 22 ἀντιϑεὶσ LVRC 23 ἐρρηγμένων] ἠρειμμένων 
L. Dindorf 
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χάλλος elg μνήμην βαλλόμενος, ᾧχτειρε τῆς πόλεως τὸν ὄλεϑρον, 
oily ὥσπερ ἄν τις αὐχῶν ὅτι τηλιχαύτην οὖσαν καὶ τοσαύτην εἷλε 
xarà χράτος, ἀλλὰ πολλάχις ἐπαριύμενος τοῖς αἰτίοις τῆς ἀπο- 

στάσεως ὑτεάρξασι xal ταύτην ἐπὶ τῇ τιόλει τὴν τιμωρίαν γενέσθαι 
παρασχευάσασιν" οὕτως ἔχδηλος ἣν οὐκ ἂν ϑελήσας ἐχ τῆς συμφορᾶς 
τῶν χολασϑέντων γενέσϑαι τῆς ἀρετῆς τὴν ἐπιφάνειαν. τοῦ δὲ 
πολλοῦ σιλούτου τῆς πόλεως ἔτι x&v τοῖς ἐρειπίοις οὐχ ὀλίγον μέρος 

ἀνηυρίσχετο" τὰ μὲν γὰρ πολλὰ ἀνέσχαπτον oi Ῥωμαῖοι, τὰ τελείω 
δὲ ix μηνύσεως τῶν αἰχμαλώτων ἀνῃροῦντο, χρυσόν τὲ xal ἄργυρον 
χαὶ τῆς ἄλλης τὰ τιμιώτατα χατασχευῆς, ἅτεερ οἱ χεχτημένοι τερὸς 
τὰς ἀδήλους τοῦ πολέμου τύχας χατὰ γῆς ἀποτεϑησαυρίχεσαν. 

3. Τίτος δὲ τὴν περοχειμένην ττοιούμενος ττορείαν ἐπ᾿ Αἴγυπτον 
xai τὴν ἔρημον ἡἣ τάχιστα διανύσας ἧχεν εἰς ᾿4λεξάνδρειαν, xoi 
γλεῖν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας διεγνωχὼς δυοῖν αὐτῷ ταγμάτων συνηχολου- 

ϑηχότων ἑἕχάτερον ὅϑεν 7τὲρ ἀφῖχτο ττάλιν ἀττέστειλεν, εἰς μὲν τὴν 
ἸΠυσίαν τὸ zéuzxvov, εἰς Παννονίαν δὲ τὸ ττεντεχαιδέχατον. τῶν 
αἰχμαλώτων δὲ τοὺς μὲν ἡγεμόνας Σίμωνα xol Ἰωάννην, τόν v 
ἄλλον ἀριϑμὸν ἑἕπταχοσίους ἄνδρας ἐτειιλέξας μεγέϑει τε xol κάλλει 
σωμάτων ὑτιερβάλλοντας, ττροσέταξεν εἰς τὴν Ἰταλίαν αὐτίχα μάλα 

χομίζεσϑαι βουλόμενος αὐτοὺς ἐν τῷ ϑριάμβῳ παραγαγεῖν. τοῦ 
γυλοῦ δὲ αὐτῷ xarà γοῦν ἀνυσϑέντος διιοίως μὲν ἡ Ῥώμη ττερὶ τὴν 
ὑποδοχὴν εἶχε xal τὰς ὑπαντήσεις ὥσττερ ἐπὶ τοῦ πατρός, λαμ- 
πρότερον δ᾽ ἦν Τίτῳ καὶ αὐτὸς ὃ πατὴρ ὑτταντῶν xol δεχόμενος. 
τῷ δὲ πιλήϑει τῶν ττολιτῶν δαιμόνιόν τινα τὴν χαρὰν ιαρεῖχε τὸ 

PAMLVRC Lat Zonaras I p. 553. 
» Ma^ » o , 

1 βαλόμενοσ VR 2 ἀν] ἄλλοσ ἀν MLVROLat τι ἃ τηληχαύ- 
τὴν Α 3 αἰτίοις] οἰχείοισ C 4 τῇ πόλει] τὴν πόλιν V!O τιμωρίαν] 

ἐρημίαν, i. marg. yo τιμωρίαν 1 5 παρασχενάσιν A ἐϑελήσασ O 6 ἄρε- 
τῆς] ἀρετῆσ αὐτοῦ LC τὴν om. 1 τοῦ] τοῦτο PA 7 πολλοῦ δὲ tr. M 
ἐριπίοισ R 8 ἀνευρίσχετο ΑΥ̓ΒΟ 9 δ᾽ LC ἀνῃροῦντο] ἀνηύρισχον 
PAM auferebant Lat χαὶ om. C 10 τὰ τῆσ ἄλλησ tr. ΕΟ οἱ] οὐ C 
11 ἀποτεϑησαυρίσκεσαν P! ἀποτεϑησαυρίχεσαν, xs i. ras. M 12 ἐπ᾽ Αἰγύπ- 
του Niese 18 χαὶ τὴν — 16 πέμπτον om. C ἡ ΡΑΣ ΠΝ Β 
τάχιστα] τάχα Μ᾿ 14 πλεῖν] màgv P! et ut uid. V! πλεῖον L! τὴν Ἰταλίαν 
Ζοθῃ συνη]- χολουϑηχότων A — 15 πάλιν om. P 711 uivom.L τὸν -- 
18 ἑπτακοσίους] et alios numero septingentos Lat τῶν τ᾽ ἄλλων Destinon 
τ τε MLVROC δ᾽ Niese— 18 χάλλει ex ἄλλη corr. C 19 τὴν om. Μ μάλα 
om. PAC 20 αὐτοῖσ C 21 i. marg. e 8 ó' LC αὐτῷ] «v- 
tov A!L 22 ὑπαντιάσεισ P ὑπαντίσεισ A 23 δὲ VR 24 παρεῖχε 
τὸ] παρείχετο PA!L 
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βλέσειν αὐτοὺς ἤδη τοὺς τρεῖς ἐν ταὐτῷ γεγονότας. οὐ πολλῶν 
δὲ ἡμερῶν διελϑουσῶν ἕνα xci χοινὸν ἔγνωσαν τὸν ἐτεὶ τοῖς χατωρ- 
ϑωμένοις τεοιήσασϑαι ϑρίαμβον, χαίττερ ἑχατέρῳ τῆς βουλῆς ἴδιον 

ψηφισαμένης. σπιροδιασαφηϑείσης δὲ τῆς ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς ἔμελλεν ἡ 
πομπὴ γενήσεσϑαι τῶν ἐπινιχίων, οὐδεὶς οἴχοι χκαταλέλειτιτο τῆς 
ἀμέτρου σπληϑύος ἐν τῇ πόλει, πάντες δὲ ὕττη χαὶ στῆναι μόνον 
ἣν οἷον προεληλυϑότες τοὺς τόπους κατειλήφεσαν, ὅσον τοῖς ὀφϑη- 
σομέγοις μόνον εἰς ττάροδον ἀναγχαίαν χαταλι"όντες. 

4. Τοῦ δὲ στρατιωτιχοῦ τταντὸς ἔτι γύχτωρ χατὰ λόχους xal 
τάξεις ὑγχοὸ τοῖς ἡγεμόσι διεξωδευχότος xal τιερὶ ϑύρας ὄντος οὐ 

τῶν ἄνω βασιλείων ἀλλὰ σιλησίον τοῦ τῆς Ἴσιδος ἱεροῦ. ἐχεῖ γὰρ 
ἀνετταύοντο τῆς νυχτὸς ἐχείνης oí αὐτοχράτορες, τιερὶ αὐτὴν ἀρχο- 
μένην ἤδη τὴν ἕω προΐασιν Οὐεσπασιανὸς χαὶ Τίτος δάφνῃ μὲν 
ἐστεφανωμένοι, πορφυρᾶς δ᾽ ἐσθῆτας πατρίους ἀμττεχόμενοι, xai 

σεαρίασιν εἰς τοὺς ᾿Οχταουίας περιτεάτους" ἐνταῦϑα γὰρ 1| τε βουλὴ 
xci τὰ τέλη τῶν ἀρχόντων οἵ τὲ ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἱτοτεῖς τὴν 

ἄφιξιν αὐτῶν ἀνέμενον. τυξτοίητο δὲ βῆμα πιρὸ τῶν στοιῦν δίφρων 
αὐτοῖς ἐλεφαντίνων v^ αὐτοῦ χειμένων, ἐφ᾽ ovg τταρελϑόντες ἐχα- 

ϑέσθησαν, χαὶ τὸ στρατιωτιχὸν εὐϑέως ἐπευφήμει γολλὰς αὐτοῖς 

τῆς c ἀρετῆς μαρτυρίας ἀποδιδόντες ἅπαντες" χἀχεῖνοι χωρὶς ὅτελων 
ἦσαν ἐν ἐσθήσεσιν σηριχαῖς ἐστεφανωμένοι δάφναις. δεξάμενος δ᾽ 
αὐτῶν τὴν εὐφημίαν Οὐεσπασιανὸς ἔτι βουλομένων λέγειν τὸ τῆς 

σιγῆς ἐποιήσατο σύμβολον, καὶ τιολλῆς éx m&vrov ἡσυχίας γενο- 
μένης ἀναστὰς χαὶ τῷ περιβλήματι τὸ πλέον τῆς χεφαλῆς μέρος 
ἐπεικαλυψάμενος εὐχὰς ἐποιήσατο τὰς νενομισμένας" ὁμοίως δὲ χαὶ 

PAMLVRC Lat 
1 ταυτῶ ex αὐτῶ corr. m. 2 L ταὐτὸ ex corr. R et man. 1 Lips 29" LC 

χατορϑωμένοισ PAL 4 προδιασαφησϑείσησ., R προδιασαφιϑείσησ C 5 γενέ- 
σϑαι 1, γίνεσϑαι € 0 δ᾽ LC 17 oior] οἷν R οἷόν τε Herwerden προε- 
ληλυϑότεσ, λυ ex corr. M τόπους] ποταμοὺσ A τοῖσ φϑησομένοισ ῬΑ 

8 ἀναγκαῖον A καταλειπόντεσ ἃ 10 διεξοδευχότοσ 1,1 προεξωδευχότοσ 

(- οδευ - CO) VRC praegressa aut progressa Lat ϑύραισ M 11 ἀλλὰ] ἀλλὰ 
χαὶ AMLC 12 περὴ περὶ δὲ VRC περὲ αὐτὴν ἀρχομένην] περιερχομένην 
αὐτὴν L prima (-aurora) incipiente Lat προήασιν P προσίασιν 1, 14 δὲ 
LVR 195 παριᾶσιν ΡᾺ ὀχτατε]ΐασ P octauianas Lat 106 τὰ εε|ληὴ P 
11 ἄφηξιν A πεποίηνται P πεποίηντο αὶ πρὸ] προσ R [8 αὐτοῖς om. 
Lat ἐπ᾿ «*|vov P ovc] οὗ VR 19 στρατιωχὸν (sic), x ex corr. A 

20 ἅπαντες] ἅπαντε: P, om. Lat 21 ἐν om. PAMLVR αἰσϑήσεσιν R ἐσθῆσιν 

Niese σιριχαῖσ ῬΑ σειρικαῖσ V. εἰρηνιχαῖσ R δάφναισ, qv ex corr. Α 

δὲ VR. 22 τὴν om. A ἔτι om. VR. govàouévo L! 23 σιγῆσ, σι 8. A 
24 χαὶ τῶ i. ras. À 25 ἐπιχαλυψάμενος] Hudson ἀποχαλυψάμενοσ codd. 
adopertus Lat 
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Τίτος ηὔξατο. μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς elg κοινὸν ατασιν Οὐεστεασιανὸς 
βραχέα διαλεχϑεὶς τοὺς μὲν στρατιώτας ἀττέλυσεν il τὸ νεγομι- 
σμένον ἄριστον αὐτοῖς ὑττὸ τῶν αὐτοχρατόρων εὐτρετείζεσϑαι, πρὸς 
δὲ τὴν τεύλην αὐτὸς ἀνεχώρει τὴν ἀττὸ τοῦ στέμπεεσϑαι δι᾿ αὐτῆς 
αἰεὶ τοὺς ϑριάμβους τῆς τιροσηγορίας ἀτε αὐτῶν τετυχυῖαν. ἐνταῦϑα 
τροφῆς τὲ τιροατιογεύονται xci τὰς ϑριαμβιχὰς ἐσθῆτας ἀμφιασά- 
μενοι τοῖς τὲ τταριδρυμένοις τῇ ττύλῃ ϑύσαντες ϑεοῖς ἔπτεμιστον τὸν 

ϑρίαμβον διὰ τῶν ϑεάτρων διεξελαύνοντες, ὅτεως εἴη τοῖς χελήϑεσιν 

ἡ ϑέα δῴων. 

5. ᾿μήχανον δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν sizeiv τῶν ϑεαμάτων ἐχείνων 
τὸ στιλῆϑος xal τὴν μεγαλοτερέτεξιαν ἐν ἄτιασιν οἷς ἂν τις ἐπινοή- 
σξιὲν ἢ τεχγῶν ἔργοις ἢ “τλούτου μέρεσιν ἢ φύσεως O7t CY LÓTIOUY * 
σχεδὸν γὰρ ὅσα τοῖς score ἀνϑρώποις εὐδαιμονήσασιν ἐχτήϑη 
χατὰ μέρος ἄλλα τταρ᾽ ἄλλοις ϑαυμαστὰ χαὶ πολυτελῆ, ταῦτα ἐπεὶ 
τῆς ἡμέρας ἐχείνης ἀϑρόα τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἔδειξε τὸ μέγε- 
Joc. ἀργύρου γὰρ xol χρυσοῦ xci ἐλέφαντος ἐν παντοίαις ἰδέαις 
κατασχευασμάτων ἣν δρᾶν οὐχ ὥσττερ ἐν 7UOLTUT, κομιζόμενον τυλῆϑος, 
αλλ ὡς ἂν εἴποι τις δέοντα ποταμόν, χαὶ τὰ μὲν ἔχ πορφύρας 

ὑφάσματα τῆς σπανιωτάτης φερόμενα, τὰ δ᾽ εἰς ἀχριβῆ ζωγραφίαν 
χεξττοιχιλμένα τῇ Βαβυλωνίων τέχνῃ" λίϑοι ve διαφανεῖς, οἱ μὲν 
χρυσοῖς ἐμτυετιλεγμένοι στεφάνοις, oí δὲ xov! ἄλλας ποιήσεις, το- 

σοῦτοι “τἀρηνέχϑησαν, ὥστε μαϑεῖν ὅτι μάτην εἶναί τι τούτων σπά- 

vLov ὑτυειλήφαμεν. ἐφέρετο δὲ xol ϑεῶν ἀγάλματα τῶν ao^ αὐτοῖς 
μεγέϑεσι ϑαυμαστὰ χαὶ κατὰ τὴν τέχνην οὐ πεαρέργως τεξττοιη μένα, 
xal τούτων οὐδέν, ὁ τι μὴ τῆς ὕλης τῆς πολυτελοῦς, ζῴων τὲ πιολ- 

PAMLVRCLat 
1 ἅπασι A! οὐεσπασιανὸσ, ε i. ras. M — 2 βραχέα, βρα i. ras. V 

τι , 9 , 2 , . δ . ' "ἡ 

στραώτασ À ἀπέλυσεν] ἀπέστειλεν 1, dimittit Lat τὸ] τὸν PALRC 

3 εὐτρεπίζεσϑα!]) PALat ηὐτρεπίσϑαι 1, εὐτρεπισϑὲν MVROC 4 πύλην ex 
πόλιν corr. ὅ ἀεὶ], ἀπ᾽ αὐτῶν om. Lat τετυχυίασ (vl ex ἰ corr. P) 
PAR τετευχυίασ LV τετυχηχυῖαν CO τετευχυῖαν Niese 6 ve] CLat, om. 
PAMLVR προσαπογεύονται PAM ἐσθϑῆτασ i. ras. 2—3 litt. P ἀμφιε- 

σάμενοι Ll 1Δτῇ πύλῃ Om. A fort. recte 8 συγεξελαύνοντεσ ΡΒ, 9 ῥᾶον 
PL: 10 i. marg. £^ € ἐχείϊ πὰ τὸ P 11 μεγαλοπρέκ κεεν ey P 
oic euan. P 12 ἢ c****«oyoic P πλούτου **gsgu P 13 πώποτ 
LC κε ποτε P εὐδαιμονίσασιν M 14 ué| s εεἄλλα P ταῦτ᾽ LC 
15 &0p0« VR Ῥωμαίων] τῶν ῥω i. ras. 7 fere litt. (eras. uid. δωμαιων) et 
i. marg. μαίων ἃ καεμονίασ P 16 yag] om. Α μὲν γὰρ M τε γὰρ € 
ἐἰδίαισ ἢ 19 δὲ VR. 21 ἐμπεπλεγμένοισ R inclusae Lat τοσοῦτοι, o ante 
c ex corr. A. 24 παρέργοισ L! — 25 x«l — πολυτελοῦς om. VR οὐδὲν] 
μὴδὲν L —— zoàvrtAovo, àv i. ras. A τε πολλαὶ, s ex c. COrT., πὸ d. ras. A 
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^ / , , "Ξ c , , 5 

λαὶ φύσεις τταρήγοντο χύσμον οἰχεῖον ἁτίάντων τιξριχειμένων. ἣν 
y * A] t- , , ^ P , € ^ κα, 

δὲ χαὶ τὸ xouícov ἕχαστα τούτων τιλῆϑος ανϑροώτεων ἁλουργαῖς 
- , , » ) M ' , 

ἐσθῆσι xal διαχρύσοις χεχοσμημένον, οἵ τ΄ εἰς αὐτὸ τὸ ICOLTUEUELY 
J , T ΑἹ ^ ' 2 ' - 

διαχριϑέντες ἐξαίρετον εἶχον xol χατατίληχτιχὴν τιερὶ αὑτοὺς τοῦ 
΄, ^s , 2 9 f^ 5 ^ 

χόσμου τὴν ztoÀvtéLeuay. ἐπὶ τούτοις οὐδὲ τὸν αἰχμάλωτον ἣν ἰδεῖν 
5» s | , 2 3 - 3 Q ’ , ^ ' F^ b] 

0yÀov ἀχόσμητον, αλλ ἡ τῶν ἐσϑήτων πιοιχιλία xai τὸ χάλλος cv- 
mJ ^ 2 - , - , ) , , - , 

τοῖς τὴν &;tÓ τῆς χαχώσεως τῶν σωμάτων αηδίαν ἔχλετειτε τῆς oweog. 
- L το 7ὴ κω ς € , , 

ϑαῦμα Ó ἐν τοῖς μάλιστα παρεῖχεν v) τῶν φερομένων πηγμάτων 
. TM TRPE e Ἐν: - ΞΟ ΣΝ - χατασχδυή" xci γὰρ διὰ μέγεϑος ἣν δεῖσαι τῷ βεβαίῳ τῆς φορᾶς 
2 ΄ , ' 2 - M , 

απιστήσαντα, τριώροφα γὰρ αὑτῶν zt0ÀÀa x«i τετρώροφρα τε7τοί- 
- ^ 7 - * 5 c - Ψ 

Qro, χαὶ τῇ πιολυτελείφςι τῇ τιερὶ τὴν χκατασχευὴν ἣν ἡσϑῆναι LET 
, € , nn E , "n^ 

ἐχτυλήξεως. xoi γὰρ ὑφάσματα ττολλοῖς διάχρυσα τεεριβέβλητο, xal 
, 3 2 , - , * ^n “- 

χρυσὸς καὶ ἐλέφας ovx ἀποίητος zaGL zt6eQueztezt yet. διὰ ττολλῶν 
, c , ᾽ , 7 , 

δὲ μιμημάτων ὃ σπτόλεμος ἄλλος εἰς ἄλλα μεμερισμένος ἐναργεστάτην 
ΥΥ͂ ς - Ὡς ᾿ E] ^ c - , 2 , 

OU αὑτοῦ σταρεῖχεν᾽ ἣν γὰρ ὁρᾶν χώραν μὲν εὐδαίμονα δηουμένην, 
ce , ^ ' , 
ολας δὲ φάλαγγας χτεινομένας ztoAeuíov , xal τοὺς uiv φεύγοντας 

^ 2 τὶ 2 , 2 , , δ᾽ ς o4 , 

τοὺς ὃ εἰς αἰχμαλωσίαν ἀγομένους, τείχη δ᾽ ὑπερβάλλοντα μεγέϑει 
πα , € , 2 , μηχαναῖς ἐρειττόμενα xai φρουρίων ἁλισχομένας ὀχυρότητας xal ττό- 

, , 2 » , 

λεὼν “τολυανϑρώττους ττεριβόλους xav  Czxoac ἐχομένους, xal στρα- 
, - 7) , , , , 

τιὰν ἔνδον τειχῶν εἰσχεομένην, xol στάντα φόνου zAnj9ovra τόπον, 
“ 2 - , - , - xal τῶν ἀδυνάτων χεῖρας ἀνταίρειν ἱχεσίας, ztUQ ve ἐνιέμενον ἱεροῖς 

PAMLVRCLat 

1 κόσμον] x«i χόσμον L oixtiov ex οἰχείων corr. A 2 ἀνϑρώπων 
πλῆϑοσ tr. LVRC ἀλουργαῖσ PA ἃ ἐσθϑήσεσι ALVRC διαχρύσαισ C 
χεχοσμημένων P tt VR αὐτὸ] ταὐτὸ P τὸ om. VR 4 περιαυ- 
tovs P περὶ αὑτοὺς Bekker 5 τὴν πολυτελείαν (sic) τοῦ κόσμου tr. C 
τὸν αἰχμάλωτον] τῶν αἰχμαλώτων VRC captiuorum Lat 6 ὄχλον] ὄχλον 
μόνον AM χόσμον VR αὐτοῖς] Destinon αὐτῆσ codd. 7 αἀειδίαν V!R 
8 δὲ VR τοῖς] αὐτοῖσ ῬΑ 9 x«l --- 10 ἀπιστήσαντα] pro cuius magni- 

tudine timendum | uiribus portantium occurrentes. putabant Lat φορᾶς] 

φϑορᾶσ Α συμφορᾶσ M 10 ἀπιστήσαντα] ἀπαντήσαντα (ἰ. marg. yo ἀπι- 
στήσαντα V) VR ἅπαν ἀπιστῆσαντα C 10 τετραώροφα Ῥ τετρόροφα ΜῸ 
πεποίηντο L 11 xal τ κεἰ λυτελεία P τῆ περὶ, 5 ex ἣν corr. L 
πεεεκὴν P ἦν] om. ἃ ἣν C 2005***|usr P 12 περιεβέβλητο 
AMVRC 13 οὐχ εἰποίητοσ P 14 ó om. αἰ μιμημάτων, qu i. ras. A 
ἄλλος] ἄλλωσ VRO aliter Lat 15 αὐτοῦ PAML ἑαυτοῦ VRC εὔδαιμον 
VR 16 χτηνομένασ P χτεινομένων C 17 ó$ VR αἰχμαλωσίαν, Ao 

s. À δὲ VRC μεγέϑει, syé 1. ras. A μεγέϑη L! 18 ἐριπόμενα V! 
ἐριπομένα R. ἐρειπωμένα C ἁλισχόμενα R! ἁλισχομέναι sic C 19 zo- 
λυανϑρώπων VRCLat ἐρχομένουσ L χατ᾽ ἄχρας ἐχομένους] disturbari 
Lat στρατείαν PA 20 φόνον RC πληϑύνοντα L!V et m. 1 Lips πλη- 
ϑύοντα RC et ex corr. LLips 21 ἱχεσίαισ PL!M et ut uid. A (qui tamen 
: : Qva 
incertum est utrum «c an cg uoluerit) ἱχεσίασ R ἐνιόμενον P 
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^ ΟἿ » 3 ^ - , N Χ ' 3 

xai χατασχαφὰς οἴχων ixl τοῖς δεσττόταις, xal μετὰ σεολλὴν ἐρη- 
, , M 3 - , 

μίαν xal χατήφειαν ποταμοὺς ῥέοντας ovx él γῆν γεωργουμένην, 
2 $5 ' 2$ ἢ , P , 2 ' S - 2 , 

οὐδὲ ποτὸν ανϑρώποις ἢ βοσχήμασιν, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐτειτεανταχόϑεν 
/ - 2 - , c - 

φλεγομένης" ταῦτα γὰρ Ιουδαῖοι σιεισομένους αὑτοὺς τῷ soAÉum 
παρέδοσαν. Y τέχνη δὲ καὶ τῶν χατασχευασμάτων 7 μεγαλουργία 

E 3 » E. , c - ) 

τοῖς οὐχ ἰδοῦσι γινόμενα TOT ἐδείκνυεν ὡς παροῦσι. τέταχτο ὃ 
Ὁ , - L € “- ς , 

ἐφ᾿ ἑχάστῳ τῶν πιηγμάτων ὁ τῆς ἁλισχομένης πτόλεως στρατηγὸς 
[4] , 3 , ^ e! ἡ eL c , M ^ 

ὃν voóz0Y ἐλήφϑη. πολλαὶ δὲ xai νῆες εἵττοντο. λάφυρα δὲ τὰ 
$^ ^ , , , , , 

μὲν ἄλλα χύδην ἐφέρετο, διέτερειτε δὲ στάντων τὰ ἐγκαταληφϑέντα 
-»"Ἢ €. —- — 4f. t- ^ 

τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ, χρυσῆ τὲ τράπεζα τὴν δλκὴν πτολυτάλαντος 
^ , » ^ c , ^ 2 , 

xal λυχνία χρυσὴ μὲν ὁμοίως τυξεττοιημένη, τὸ δ᾽ ἔργον ἐξήλλαχτο 
- ' c - c , E 

τῆς κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηϑείας. ὃ uiv γὰρ μέσος ἣν 
, - , , ^ 2 b 3 -" , 

κίων ἐκ τῆς βασεως πεητηγώς, λετιτοὶ δ᾽ απ αὐτοῦ μεμήχυντο 
χαυλίσχοι τριαίνης σχήματι τεαραττλησίαν τὴν ϑέσιν ἔχοντες, λύχνον 

2 - 2 , ^ * J 5 € - 

ἕχαστος αὐτῶν ἐπ᾽ ἄχρον xeyaAxevuévog" ἑπτὰ δ᾽ σαν οὗτοι τῆς 
ze red ΄ ' ' ,“- c 

z«o& τοῖς Ιουδαίοις ἑβδομάδος τὴν τιμὴν ἐμφανίζοντες. 0 ve νόμος 
c ^ b] , ΄ , E , - 

ὁ τῶν Ἰουδαίων ἐπὶ τούτοις ἐφέρετο vOv λαφύρων τελευταῖος. ἐπὸὶ 
, , 3 L^ jt k 

τούτοις πταρήεσαν πολλοὶ Νίχης ἀγάλματα χομίζοντες" ἐξ ἐλέφαντος 

PAMLVRC Lat 
1 δεσπόταισ, αἱ i. ras. A. καὶ μετὰ — 4 φλεγομένης] et post multam uasta- 

lionem euersionis atque amnes tristitiam (atque tristitiam amnes fort. scribendum) 

defluentes non in arua culta neque ad hominum uel pecorum potum, sed per terram 
ex omni parte flagrantem Lat; graeca corrupta in hanc fere sententiam refingi 
possunt: ze μετὰ ταῦτα πολλὴν ἐρημίαν zal κατήφειαν ποταμούς te ῥέοντας — ἢ 

βοσκήμασιν ὕδωρ φέροντας, ἀλλ᾽ αἵματι πεφυρμένους διὰ γῆς κατιόντας παντα- 

, M M . 4 , , - 

χόϑεν φλεγομένης μετὰ] κατὰ Destinon ἐρμίαν A — 2 κατήφειαν] χατηφὴ 

(χατειφῆ 1 AMLVRC γεωργου-" μένην ἢ ̓  8 ποτὸν] πατητὴν Destinon 
μα ; ; : 

βοσχήσιν C ἐπιπανταχόϑεν] ἔτι πανταχόϑεν MLVR.— 4 φλεγομένης] φλεγμο- 
vic ἃ φλεγομένησ γῆσ 1, ταῦτα -- 9 παρέδοσαν] haec enim se iudaei bello esse 
passuros ipsi ecperli sunt Lat πησομένουσ V!R αὐτοὺσ PAMLVC 

5 παρέδωσαν Β τῶν σχευασμάτων L — 6 ió0o( Ρ εἰδόσι LCLat ἐδῶσι, o ex 
οὔ corr. ΒΒ γιγνόμενα L τὰ γενόμενα Ο τότ᾽ ἐδείκνυεν] ex corr. A τότε 
δεικνύει P τότε δεικνύειν A! τότε ἐδείχνυεν (ἐδείκνυε C) MLVRC Q0 ex τῶωσ 

cor.m.2C δὲ ΜΥ͂Β, 1 ὁ τῆς] ὅλησ vo VR. 8 πολλοὶ PA! 9 διέπρεπε — 
10 iego] eminebant autem eorum quae apud hierosolyma in templo reperta sunt 

Lat ἐγχαταληφϑέντα)] ed. pr. χαταληφϑέντα codd. 10 τῷ ἐν] vov PAC 
ἱεροσολύμων C QOEM ὀλχὴν PALR ὅλην C 11 χρυσοῦ MC πεποιη- 

ηλλα 
μένην C δὲ VR à. -zro A ἐξήλαχτο Ὁ 12 ἡμετέραν] ἡμέραν À χρῆσιν] 
χρυσὴν O μέσοσϊεεξων Ρ 18 πεπηγὼς om.L λεπτοὶ] λευχοὶ P 08 VR 
αὐτοῦ μεμύχηντο (litt. τοῦ μ euan. P) PL! 14 τριαίνη 1,1 παραττεσίαν P 

λύχνον] καὶ λύχνον 6Χ ΘΟ. [18 ἐπ᾿ ἄχρων V'RC χεχαλχευμένονα δὲΎ 
τῆς] voio € 16 ὃ — 18 κομίζοντες om. C 17 ἐφέρετο] ἐφέρετό τε PAL 
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δ᾽ ἦν πάντων χαὶ χρυσοῦ 5j χατασχευή.  ue9' ἃ Οὐεσπασιανὸς 
ἡ λαυνε γερῶτος «ai Τίτος cizeto, “Πομετιανὸς δὲ ztapíztztevev, αὐτός 

τὲ διαγιρεητῶς χεχοσμημένος xal τὸν ἵχυτσον τταρέχων ϑέας ἄξιον. 
6. ἮΙν δὲ τῆς ττομττῆς τὸ τέλος ἐπὶ τὸν νεὼ τοῦ Καπετωλίου 

4g, ἐφ᾽ ὃν ἐλθόντες ἔστησαν" ἣν γὰρ τταλαιὸν ττάτριον ττερι- 
μένειν, μέχρις ἂν τὸν τοῦ στρατηγοῦ viv πιολεμίων ϑάνατον ἀτιαγ- 

γείλῃ τις. Σίμων οὗτος ἦν ὃ Γιώρα, τότε zeroumevxog ἐν τοῖς 

αἰχμαλώτοις, βρόχῳ δὲ περιβληϑεὶς εἰς τὸν éni τῆς ἀγορᾶς ἐσύρετο 
τότιον αἰχιζομένων αὐτὸν ἅμα τῶν ἀγόντων νόμος δ᾽ ἐστὶ Ῥω- 
μαίοις ἐκεῖ χτείνειν τοὺς él καχουργίᾳ ϑάνατον κατεγνωσμένους. 
ἐπεὶ δ᾽ amm jy eon τέλος ἔχων xal ττιάντες εὐφήμησαν, ἤρχοντο τῶν 

ϑυσιῶν, ἃς ἐπὶ ταῖς νομιζομέναις καλλιερήσαντες εὐχαῖς ἀτιήεσαν 
εἰς τὸ βασίλειον. χαὶ τοὺς μὲν αὐτοὶ πρὸς εὐωχίαν ὑπεδέχοντο, 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἀπασιν εὐτρε:ιεῖς χατὰ τὸ οἰχεῖον αἱ τῆς ἑστιάσεως 
ἦσαν τιαρασχευαί. ταύτην γὰρ τὴν ἡμέραν ἡ Ῥωμαίων τιόλις ἑώρ- 
ταῖεν ἐπινίκιον μὲν τῆς xara τῶν πολεμίων στρατείας, πέρας δὲ 
τῶν εἰ ρυλίων xaxov, ἀρχὴν δὲ τῶν ὑπὲρ τῆς εὐδαιμονίας ἐλτείδων. 

7. Mev& δὲ τοὺς ϑριάμβους xoi τὴν βεβαιοτάτην τῆς Ῥωμαίων 

ἜΝ ΉΛΕ χατάστασιν Οὐεσπασιανὸς ἔγνω τέμενος Hos χατα- 
σχευάσαι" ταχὺ δὲ δὴ μάλα xol πάσης ἀνθρωτείνης χρεῖττον ἔπει- 
voíag ἐτετελείωτο. τῇ γὰρ ἐκ τοῦ πλούτου χορηγίᾳ δαιμονίῳ χρη- 
σάμενος ἔτι xal τοῖς ἔχτεαλαι χατωρϑωμέγοις γραφῆς ve xai τελα- 
στιχῆς ἔργοις αὐτὸ κατεκόσμησεν" χάντα γὰρ εἰς ἐχεῖνον τὸν veo 
συνήχϑη χαὶ κατετέϑη, δι ὧν τὴν ϑέαν ἄνϑρωποι πρότερον χερὶ 

πᾶσαν ἐτιλαγῶντο τὴν οἰχουμένην, ἕως ἄλλο τεαρ᾽ ἄλλοις ἣν χείμενον 

PAMLVRCLatZonaras I p. 550. 

1 δ euan. P δὲ VR &] &o L 2 πρῶτοσ ἤλαυνε tr. C παρίπ- 
πευεν] C περιίππευεν PAMLVR adequitabat Lat 3 διαπρέπων PAVR 
4 i. marg. ιη΄ € τὸν νεὼ] τῶ νεὼ P τὸν νεὼν MVRC χαπιτωλίου 1, 
6 μέχρι PA! τὸν om. L τῶν πολεμίων στρατηγοῦ tr. À 7 γιώρα, t 
ex ἡ corr. R πεπομπευχὼσ, inter s et z ras. 1—2 litt. 1 8 βρόχω, B 
ex corr. A 9 δέ ἐστι VR 11 ó$ VR εὐφήμισαν C 12 ἐπήεσαν 
VR 13 τὸ βασίλειον ex τὰ βασίλεια corr. uid. A 14 δὲ VR εὐ- 
τρεπεῖς] Niese εὐπρεπεῖσ codd. instructi Lat 15 ξόρταζεν PAV!RC 
16 στρατιᾶσ PAMVRC. δὲ] δὲ vjo PMLVRC 171 ὑπὲρ om. P 18 βεβαιο- 
τάτην] βεβαιότητα τὴν PA! fort. recte ita, ut zzv βεβαιότητα interpretamentum 

sit ad χατάστασιν ascriptum 20 ἀνϑρωπίνης] &vivgo, ἵ i ras. ex c corr. 
uid. A xosltt * « «|zuvoíao P χρείττων € 21 ἐτελείωτο C [27 
τὴν € 22 χατορϑωμένοισ (9o euan. P) PAC γραφῇ Hudson 
πλαστιχῆς] C et ex corr. A πλαστιχοῖσ PA!'MLVR 23 χατεχόσμισε C 
νεὼν MVR νεὸν C 24 ἄνϑρωποι πρότερον] qui ante nos fuerunt homines 
Lat 25 fec] quomodo Lat, unde ὡς Hudson 
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ἰδεῖν z09oUvvec. ἀνέϑηχε δὲ ἐνταῦϑα xol τὰ ix τοῦ ἱεροῦ τῶν 

Ἰουδαίων χρυσᾶ χατασχευάσματα σεμνυνόμενος im αὐτοῖς. τὸν 

δὲ νόμον αὐτῶν xal τὰ πορφυρᾶ τοῦ σηχοῦ χαταπετάσματα πτροσ- 

ἔταξεν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀτεοϑεμένους φυλάττειν. 

VI. 1. Εἰς δὲ τὴν Ιουδαίαν τιρεσβευτὴς “Ζουχκίλιος Βάσσος ἐχ- 

πεμφϑεὶς xci τὴν στρατιὰν παρὰ Κερεαλίου Οὐετιλιανοῦ σπταρα- 
λαβὼν τὸ μὲν ἐν τῷ Ἡρωδείῳ φρούριον προσηγάγετο μετὰ τῶν 
ἐχόντων, μετὰ vaUrU OU qr» DOO» ἣν στρατιωτιχὸν συναγαγών, χτολὺ 
δ᾽ ἣν κατὰ μέρη διῃρημένον, χαὶ τῶν ταγμάτων τὸ δέκατον, ἔγνω 
στρατεύειν ἐπὶ Π]αχαιροῦντα᾽ πάνυ γὰρ ἣν ἀναγχαῖον ἐξαιρεϑῆναι 
τὸ φρούριον, μὴ διὰ τὴν ὀχυρότητα πολλοὺς εἰς ἀποστασίαν ἐπα- 
γάγηται. καὶ γὰρ τοῖς χατέχουσι βεβαίαν ἐλπίδα σωτηρίας καὶ τοῖς 
ἐγειοῦσιν ὄχνον χαὶ δέος ἡ τοῦ χωρίου φύσις ἦν παρασχεῖν ixova- 
τάτη. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ τετειχισμένον “τετρώδης ὄχϑος ἐστὶν εἰς 
μήκιστον ὕψος ἐγηγερμένος, ὡς εἶναι καὶ διὰ τοῦτο δυσχείρωτος, 
μεμηχάνηται δ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως εἶναι μηδὲ σπροσιτός" φάραγξιν 
γὰρ ττάντοϑεν ἀσύνοτιτον ἐχούσαις τὸ βάϑος τιεριτετάφρευται, μήτε 
περαϑῆναι ῥᾳδίως δυναμέναις xal χωσϑῆγαι τταντάτύασιν ἀμῆχανοις 
ἡ μὲν γὰρ ἀπτὸ τῆς ἑσπέρας χιξριτέμνουσα τιαρατείγει σταδίους ἑξή- 
xovra ττέρας αὑτῆς τὴν ᾿σφαλεῖτιν πτοιουμένη λίμνην" κατὰ τοῦτο 
δέ πη xal αὐτὸς ὃ Π]αχαιροῦς τὴν ὑψηλοτάτην ἔχει χορυφὴν ὑτεερ- 

PAMLVRO LatZonaras I p. 554. 

1*0 DO τὰ — 2 κατασχευάσματαὶ quae iudaeorum fuerant instru- 
menta Lat χρυσᾶ] zov**| P αὐτοῖς τὸν] αὐτὸν VR 3 χαταπετά- 

, » , b , » , 

σματαὶ σχεύη L 4 ἀποθϑεμένουσ ex ἀποϑέμενοσ corr. Α ἀποϑεμένο «« P 

φυλάσσειν L 5 Ἰουδαίαν] vov iovóniov VR “ουκίλιος] Lat et ed. pr. 

, ^ , ξ 

λούχιοσ codd. Zon 6 στρατιὰν] στρατηγίαν PALLat χεραλίου Α χερελ- 

λίου L cereali Lat οὐεστιλλιανοῦ 1, οὐετιλλιανοῦ R uitelliano aut uitel- 
lieno Lat Οὐετουλενοῦ Renier; Sex. Vettulenus Ciuica Cerialis huic uiro nomen 

erat; fort. igitur Οὐεττιληνοῦ reponendum; cf. VI 237 — 7 ἡρωδίω AVRZon 
μετὰ] ab Lat 8 δὲ ταῦτα tr. V — 5v] om. M sv ἐχεῖ Zon 9 óà VR 

10 Uer ον (s. m. 2) V 11 ἀπόστασιν MLVRC ἀπαγάγηται M 
12 ἐλπίδα, « ex o corr. A 13 παρασχεῖν. ἣν tr. M ἱχανοτάτη € 
14 αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ] τὸ uiv yàg VR ἐγειγερμένοσ C 15 δυσχείρω- 
-- τοῦ (c ex ὦ corr.) A 16 μεμηχάνηται, αε i. ras. 1 litt. m. 2 V. δὲ 
MVR προσιτός] LVRZon et ex corr. A προσητόσ M προσιόντοσ PA! 

προσβατόσ C 17 ἔχουσαι 1, 18 πειραϑῆναι L παντάπασιν] πάν- 
τοϑεν L 20 αὑτῆς] Bekker αὐτῆσ codd. ἀσφαλτίτιν } "Ἐπ μένη P 
21 AO e * * * V P 

Qt 
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evíoyovoav' ai δ᾽ cz τῆς ἄρχτου xoi μεσημβρίας φάραγγες με- γέϑει μὲν ἀτιολείσιονται τῆς τιροξιρημένης, ὁμοίως δ᾽ εἰσὶν ἀμή-- χανοι σπιρὸς ἐπιχείρησιν. τῆς δὲ χερὸς ἀνατολὴν φάραγγος τὸ μὲν βάϑος οὐκ ἔλαττον ἑχατὸν εὑρίσχεται πήχεων, τέρμα δὲ γίνεται σερὸς ὄρος ἀτταγτιχρὺ χείμεγον Παχαιροῦντος. 
2. Ταύτην τοῦ τότιου χατιδὼν τὴν φύσιν βασιλεὺς Ἰουδαίων 

-iétavÓgog πρῶτος ἐπ᾽ αὐτοῦ τειχίζει φρούριον, ὃ μετὰ ταῦτα Γαβίνιος ᾿“Τριστοβούλῳ γτολεμῶν χαϑεῖλενγ. Ἡρώδῃ δὲ βασιλεύοντι 
παντὸς ἔδοξε μᾶλλον ἐπιμελείας ἄξιον εἶναι χαὶ χατασχευῆς Oyv- ρωτάτης μάλιστα χαὶ διὰ τὴν τῶν ᾿ράβων γειτνίασιν" χεῖται γὰρ ἐν ἐπιιχαίρῳ τιρὸς τὴν ἐχείνων γῆν ἀττοβλέπον. μέγαν μὲν οὖν τόπον τείχεσιν χαὶ στύργοις περιβαλὼν πόλιν ἐνταῦϑα κατῴχισεν, ἐξ ἧς ἄνοδος εἰς αὐτὴν ἔφερε τὴν ἀχρώρειαν. οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 
γξρὶ αὐτὴν ἄνω τὴν κορυφὴν τεῖχος ἐδείματο xol “πύργους ἐπεὶ ταῖς 
γωνίαις ἕκαστον ἑξήχοντα πηχῶν ἀνέστησεν. μέσον δὲ τοῦ 7t6QL- 
βόλου βασίλειον φχοδομήσατο μεγέϑει τε χαὶ χάλλει τῶν οἰχήσεων 
πολυτελές, “τολλὰς δὲ xol δεξαμενὰς εἰς ὑποδοχὴν ὕδατος χαὶ χο- 
θηγίαν ἄφϑονον ἐν τοῖς ἐπιτηδειοτάτοις τῶν τότεων χατεσχεύασεν. ὥστιερ σπιρὸς τὴν φύσιν ἀμιλληϑείς, ἵν᾽ αὐτὸς τὸ xar ἐχείνην τοῦ 
τόπου δυσάλωτον ὑτιερβάληται ταῖς χειροττοιήτοις ὀχυρώσεσιν᾽ ἔτι γὰρ χαὶ βελῶν σέλῆϑος χαὶ μηχανημάτων ἐγχατέϑετο χαὶ στᾶν ἐττε- 
γόησεν ἑτοιμάσασϑαι τὸ παρασχεῖν δυνάμενον τοῖς ἐνοιχοῦσιν μη- 
κίστης σπτολιορχίας χαταφρόγησιν. 

3x Eneqixet δ᾽ ἐν τοῖς βασιλείοις “τήγανον ἄξιον τοῦ μεγέϑους 
ϑαυμάσαι" συχῆς γὰρ οὐδεμιᾶς ὕψους xal γυάχους éAeízceto. λόγος 
δὲ ἣν ἀπὸ τῶν ἩΙρώδου χρόνων αὐτὸ διαρχέσαι, x&v ἐπὶ πλεῖστον 

PAMLVRCLat Zonaras I p. 554. 
1 at δ] euan. P αἱ ó$ ΕΟ 2 μὲν euan. P δ᾽ εἰσὶν] δέ" σιν, eras. v V δὲ εἰσὶν R εἰσὶν **«xy«vo. P πρὸς ἐπιχείρησιν δὲ τῆς πρὸς uertit Lat 8 τῆς δὲ] vzo δὲ τῆσ P ἀνατολὴν] τὴν ἀνατολὴν LVRC 4 ἔλαττον εὑρίσχεται Q πηχέων tr. C 5 ἀπ᾿ ἀντιχρὺ MR 9 ἀξιον ἄξιος Desti- non ex Lat, in quo est dignior εἶναι καὶ ἰτασχευῆσ À ὀχυροτάτησ PVRC ἐσχυροτάτησ 1, 11 ἀποβλέπων PALV! ἐπιβλέπων C μέγα VRC 12 χατώχησεν O 15 ἕχαστον] R ἑκατὸν PAMLVOLat ξξηήχοντα πηχῶν ἕχαστον tr. Destinon πηχέων C 16 οἰκοδομήσατο PA! 17 de&muevag P 19 tva VR tov om. R 20 ἔτη ἔτι τε MVRC 22 μηκίστης] μήχει τῆσ L magnae Lat 24 i. marg. zg' C ἐπεφύη 1, δὲ VR — in ipsa regia Lat πήγανο»] xe) πήγανον cod. Voss. et inde Hud- son 28 ἐλείπετο) PAMVRZon ἀπελείπετο LC 58 δ᾽ LCZon ἡρώιδου 1, 

xav] χαὶ 1, ἐ 
Iosephus VI, 
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ἴσως ἔμεινεν, ἐξεχόττη δὲ ὑπὸ τῶν παραλαβόντων τὸν τόπον lov- 

δαίων. τῆς φάραγγος δὲ τῆς χατὰ τὴν ἄρχτον περιεχούσης τὴν 

χιόλιν Βαάρας ὀγομάζεταί τις τόπος, φύει ῥίζαν ὁμωνύμως À&yo- 

μένην αὐτῷ. αὕτη φλογὶ μὲν τὴν χροίαν ἔοικε, zcegl δὲ τὰς ἑσπέρας 

σέλας ἀπαστράπτουσα τοῖς ἑπιοῦσι xai βουλομένοις λαβεῖν αὐτὴν 

οὐκ ἔστιν εὐχείρωτος, ἀλλ᾽ ὑποφεύγει χαὶ οὐ πρότερον ἵσταται, 

πρὶν ἄν τις οὔρον γυναικὸς ἢ τὸ ἔμμηνον αἷμα χέῃ xav αὐτῆς. 

οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τότε τοῖς ἁψαμένοις πρόδηλός ἐστι ϑάνατος, εἰ 

μὴ τύχοι τις αὐτὴν ἐχείνην ἐπενεγκάμενος τὴν ῥίζαν ἐχ τῆς χειρὸς 

ἀπεηρτημένην. ἁλίσχεται δὲ καὶ xa" ἕτερον TQOTUOY ἀκινδύνως, óc 

ἐστι τοιόσδε χύχλῳ πᾶσαν αὐτὴν περιορύσσουσιν, ὡς εἶναι τὸ 

κρυπτόμενον τῆς ῥίζης βραχύτατον. εἶτ᾽ ἐξ αὐτῆς ἀποδοῦσι χύνα, 

χἀχείνου τῷ δήσαντι συναχολουϑεῖν δρμήσαντος ἢ μὲν ἀνασπᾶται 

ῥᾳδίως, θνήσκει δ᾽ εὐϑὺς ὃ χύων ὥσπερ ἀντιδοϑεὶς τοῦ μέλλοντος 

τὴν βοτάνην ἀναιρήσεσϑαι" φόβος γὰρ οὐδεὶς τοῖς μετὰ ταῦτα λαμ- 

βάνουσιν. ἔστι δὲ μετὰ τοσούτων κινδύνων διὰ μίαν ἰσχὺν στερι- 

σπούδαστος" τὰ γὰρ καλούμενα δαιμόνια, ταῦτα δὲ ττονηρῶν ἐστιν 

ἀνϑρώτεων πνεύματα τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα χαὶ κτείνοντα τοὺς 

βοηϑείας μὴ τυγχάνοντας, αὕτη Vo ἐξελαύνει, xav προσενεχϑῇ 

μόνον τοῖς νοσοῦσι. ῥέουσι δὲ xal ϑερμῶν ὑδάτων πηγαὶ χατὰ 

τὸν τόπον πολὺ τὴν γεῦσιν ἀλλήλων διαφέρουσαι" πιχραὶ μὲν γὰρ 

αὐτῶν τινές εἰσιν, αἱ δὲ γλυκύτητος οὐδὲν ἀτολείπουσαι. πολλαὶ 

δὲ χαὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναδόσεις οὐ μόνον ἐν τῷ χϑαμαλωτέρῳ 

τὰς πηγὰς ἘΠ 001 1505 ἔχουσαι, ἀλλ᾽ ὡς, ἂν xai μᾶλλόν. uS ϑαυ- 

PAMLVRCLat Zonaras I p. 554. 

1 ἐξεχόπη, x eX corr. A ó6 C τω *****|Aagorrov P τὸν] 

τὸ ἢ 2 δὲ *** | κατὰ P 3 βαὰρ LZon βάρασ (s. τη. 2) V babras aut 

br abas Lat  ^***|u«Gsto:. P qve] φύει τε C ubi — gignitur Lat καὶ φύει 

Zon ὃς φύει Destinon; potest etiam in hunc modum sententia restitui τις τόπος, 

Βαάρας ὀνομάζεται, φύει ῥίζαν λεγομέν ἘῈὉ"ὉῈ 4 αὕτη] αὐτῇ PA! χρόαν L 

et ex corr. À χροιὰν MVRCZon 5 τοῖς] τοῖσ δ᾽ 1, βουλομένοισ λαβεῖν, 

λο ex λό corr., litt. σ λαβεῖν i. ras. 6 litt. A 6 ἀχείρωτοσ R! ἀλλ᾽ 

dà! A. "i mg] πρὶ 1, γυναικχὸσ, 0c i. ras. A — ἐμμήνιον Ὁ καταυτῆσ, 

τ suppl, «vr correctum uid. A 9 τύχοι τύ: P τύχη LVRCZon— ex css ]χει- 

ρὸσ P 10 χαϑ᾽ ἕτερον] κατὰ ϑάτερον M τρόπον] «**|mov P 

12 εἶτα VR ἐξ, s ex a corr. ἃ 14 δὲ VR εὐθέωσ 1, 15 yàg] δὲ 

Zon, qui 14 ὥσπερ — 19 ἀναιρήσεσϑαι om. [16 διὰ s. C περισπούδαστοσ, 

c finale ex v corr. Α περισπούδατοσ € 11 δὲ] δ᾽ ἐπὶ 1, 18 ἀνθρώπων 

ἐστὶν. Ὁ. L πνεύματα, nv ex corr. Α πνὰ R 19 τυχόντασ ML 

20 i. marg. xó' C ῥέουσι, v i. ras. maiore A xarà] κατατὰ C 22 ἀπο- 

λείπουσι (— σιν LV) AMLVR. 24 παραλλήλωσ PALVO παραλλήλων R alternos 

Lat ἔχουσιν ALVRO et fort. Lat 

et 
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μάσειξ, στιήλαιον γάρ TL “πλησίον ὁρᾶται χοιλότητι μὲν οὐ βαϑύ, 
τῇ πέτρᾳ δὲ περουχού σῃ σχεηιόμενον" ταύτης ἄνωϑεν ὡσαγεὶ μαστοὶ 
δύο ἀνέχου σιν ἀλλήλων ὀλίγῳ διεστῶτες, καὶ Ψυχροτάτην͵ μὲν ἅτερος 
σπτἡγήν, ἅτερος δὲ ϑερμοτάτην ἐχδίδωσιν, αἱ μισγόμεναι σεοιοῖσι 
λουτρὸν γδιστον παιώνιόν τὲ γοσημάτων, τιολλῷ δὲ μάλιστα νεύρων 
ἄχεσιν. ἔχει δὲ ὃ τόπος χαὶ ϑείου xai στυ; ττηρίας μέταλλα. 

4. Βασσος δὲ περισχεψάμενος τὸ χωρίον ἔγνω στοιεῖσϑαι τὴν 
πρόσοδον χωννὺς τὴν φάραγγα τὴν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς χαὶ τῶν 
ἔργων εἴχετο, 0/000» ποιούμενος ἡ τάχος ἐξᾶραι τὸ χῶμα χαὶ δι᾽ 
αὐτοῦ ῥᾳδίαν ποιῆσαι τὴν πολιορκίαν. οἱ δ᾽ ἔνδον ἀπειλημμένοι 
vOv Ἰουδαίων αὐτοὶ χαϑ' ἑαυτοὺς ἀττὸ τῶν ξένων ΠΈΣ θην, 
ἐχείνους μὲν ἠνάγκασαν, ὄχλον ἄλλως εἶναι νομίζοντες, ἐν τῇ χάτω 
σεόλδι παραμένειν χαὶ τοὺς κενδύνους προεχϑέχεσθαι, τὸ δ᾽ ἄνω 
φρούριον αὐτοὶ χαταλαβόντες εἶχον. χαὶ διὰ τὴν ἰσχὺν τῆς ὀχυρό- 
τητος xci προνοίᾳ τῆς σωτηρίας αἰτῶν" τεύξεσϑαι γὰρ ἀφέσεως 
ὑπεελάμβανον, εἰ τὸ χωρίον Ῥωμαίοις ἐγχειρίσειαν. χεξίρᾳ δὲ τερό- 
τέρον ἐβούλοντο τὰς ὑπὲρ τοῦ διαφεύξεσϑαι τὴν χεολιορχίαν ἐλπίδας 
ἐλέγξαι. διὰ τοῦτο xal τεροϑύμως ἐποιοῦντο τὰς ἐξόδους ἀνὰ τεᾶσαν 
ἡμέραν, καὶ τοῖς χοῦσι συμτελεχόμενοι πολλοὶ μὲν ἔϑνησχον, τιολ- 
λοὺς δὲ τῶν Ῥωμαίων ἀνήρουν. ἀεὶ δὲ τὸ χρατεῖν ὃ καιρὸς ἐβρά- 
βευεν ἑχατέροις τὸ τιλέον, τοῖς μὲν Ἰουδαίοις, εἰ τιρὸς ἀφυλαχτο- 
τέρους προσπέσοιεν, τοῖς δὲ ἐττὶ τῶν χωμάτων προϊδομένοις, εἰ 
τὴν ἐκδρομὴν αὐτῶν δέχοιντο “πιεφραγμένως. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τούτοις 
ἔμελλεν γενήσεσθαι τὸ τέρας τῆς ττολιορχίας, ἔργον δέ τι περαχϑὲν 
ἐχ συντυχίας :ταράλογον τῆς πιαραδόσεως τοῦ φρουρίου τὴν ἀνάγ- 

PAMLVROLat Zonaras I p. 555. 
1 γὰρ om. Hudson auctore ut ait Lat, sed in hoc efenim extat 

3 ἀνέϊε «σιν P ὀλίγον C 9 παιώνιόν τε] παιωνίων τὲ ex παιωνιόντα 
corr. ἃ παιώνιον δὲ 1, παιώνειών τε C μάλιστα) μᾶλλον L 6 50' LC 
1 i marg. χε C περισκεψάμενος] πάντη περισκεψάμενοσ C contemplatus 
undique Lat 9 ἔργων] ἄλλων ἔργων L 4 τάχος] quam plurimum Lat 
τὸ χῶμα] PALLat τὰ χώματα MVRC 10 αὐτῶν ΜΥΕΟ δὲ VR ἐναπειλημ- 
μένοι Zon 11 αὑτοὺσ 1, 18 δὲ VR. 14 χαταλαμβάνοντεσ L καὶ om. P 
ὀχυρότητος] ἱσχυρότητοσ V [ὃ προνοίασ V πρόνοιαν C αὑτῶν Bekker 
τεύξασϑαι 1, 10 εἰ] εἰσ R! ἐγχειρήσειαν PAMLR.— 11 ἐβουλείοντο 1, 
διαφεύξασϑαι LVRC 18 προϑύμουσ VRC 19 χοῦσι Destinon τυχοῖσι 
codd. Lat; cf. δὲ 194. 191 20 τὸ] τοῦ AMLVRC ἐβράβευεν ἐν L 
21 LO ἀμφοτέροισ C ἀφυλακχτοτέροισ 1, 22 τοῖς — 23 δέχοιντο] 
in 0151: autem positis, si prouisum excursum eorum bene equ armis CIECIMCE NE 
Lat δ᾽ 1,  egiom.R “προϊδομένοις εἴ] προειδομένοισ εἰ PAC εἰ προειδο- 
μένοισ ΜΙ, προϊδομένοισ εἰσ (ei-R)VR 24 γένεσϑαι C — 25 παραδώσεωσ AL 
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xiv ἐπέστησε τοῖς Ἰουδαίοις. ἣν ἐν τοῖς πολιορχουμένοις yeoytac 

τολμῆσαί T€ ϑρασὺς χαὶ χατὰ χεῖρα δραστήριος, Ἐλεάζαρος ὄνομα" 

γεχόνει δὲ οὗτος ἐν ταῖς ἐχδρομαῖς ἐπιφανὴς τοὺς χιολλοὺς ξξιέναι 

χαὶ χωλύειν τὴν χῶσιν π᾿αραχαλῶν χαὶ xar τὰς μάχας πολλὰ χαὶ 

δεινὰ τοὺς Ῥωμαίους διατιϑείς, τοῖς δὲ σὺν αὐτῷ τολμῶσιν ἔττεχ- 

τρέ ἔχειν Q δι δίαν μὲν τὴν γιροσβολὴν τιϑέμενος, ἀν] δὲ παρέχων 

τὴν ἀναχώρησιν τῷ τελευταῖος ἀτειέναι. χαὶ δή 7LOTE τῆς “μάχης 
διαχριϑείσης χαὶ γεγονυίας ἀμφοτέρων ἀναχωρήσεως αὑτὸς ἅτε δὴ 
ju. xal γομίζων ovx ἂν ἔτι τῶν πολεμίων οὐδένα τότε 
μάχης ἄρξειν, μείνας τῶν zvÀOY ἔξω τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους διελάλει 

xci πᾶς πρὸς ἐχείνοις τὴν διάνοιαν ἢν. ὁρᾷ δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ 

Ῥωμαϊχοῦ τις στρατοπέδου Ῥοῦφος, γένος “Αἰγύπτιος, καὶ μηδενὸς 
ἂν προσδοχήσαντος ἐξαίφνης ἐπιδραμὼν σὺν αὐτοῖς ἀράμενος αὐτὸν 
τοῖς ὕττλοις, ἕως κατεῖχε τοὺς ἀπὸ τῶν τειχῶν ἰδόντας ἔχσυληξις, 

φϑάνει τὸν ἀνδρα μεταϑεὶς πρὸς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. τοῦ 

δὲ στρατηγοῦ χελεύσαντος γυμνὸν διαλαβεῖν αὐτὸν χαὶ καταστήσαν- 

τας elg τὸ φανερώτατον τοῖς £x τῆς ττόλεως ἀποβλέπουσι μάστιξιν 
αἰχίζεσϑαι, σφόδρα τοὺς Ιουδαίους τὸ περὶ τὸν νεανίαν πάϑος 
οὐ εχ ΞΕ, ἀϑρόα τὲ ἡ πόλις ἀνῴμωξε, xai Servos ἣν μείζων. ἢ xa9^ 

ἑνὸς ἀνδρὸς συμφοράν. τοῦτο συνιδὼν 0 Βάσσος χατὰ τῶν πτολε- 

μίων ἀρχὴν ἐποιήσατο στρατηγήματος, x«l βουληϑεὶς αὐτῶν ἐπι- 
τεῖναι τὸ τιεριαλγές. ἵνα βιασϑῶσιν ἀντὶ τῆς σωτηρίας τανδρὸς 
ποιήσασϑαι τοῦ φρουρίου παράδοσιν, τῆς ἐλτείδος οὐ διήμαρτεν. 
ó μὲν γὰρ προσέταξε καταπτηγνύναι σταυρὸν ὡς αὐτίχα χρεμῶν τὸν 
3 ft. - S 9 ' - ? € ΄ 2 , 

Ἐλεάζαρον, τοῖς δὲ αττὸ τοῦ φρουρίου τοῦτο ϑεασαμένοις ὀδύνη τὲ 

PAMLVRC Lat Zonaras I p. 555. 

2 τολμῆσαί] τόλμη LZon δραστήριοσ ἐλεά ᾿ζαροσ ὄνομα, litt. ἤριοσ 
iis suppl, ἀζαροσ ὄνομα i. ras. circiter 6 litt. P Ἐλεάζαρ hic et infra 
Zon 34 LC οὗτος] αὐτὸσ L 5 cov* «*| μαίουσ P διατεϑεὶσ C 

τολμῶσιν, σι 5. € ἐπεχτρέχειν)] ἐπεχἘ] ys P. ἐχτρέχειν, i. marg. suppl. 
ἐπ ἃ 7 τῷ] τὸ P ἀπιέναι] az **vot P. ἀπεῖναι MVRC 9 xci om. 

Lat 11 ἐχείνουσ MVRC τὸν καιρὸν] αὐτὸν τίσ C 12 τις om. C 
Ῥοῦφος] gov |* * » P 13 ἐξαίφνησ, ἐξαί euan. P ἀράμενον P. ἀρά- 
μενοσ, o ex v corr. € αὐτῶν V 14 τοῖς om. € 0nA***fog P 

ἔχπληξε *| φϑάνει P 15 μετατιϑεὶσ PA πρὸς] εἰσ L δωμαῖον C ῥω- 
μαϊχὸν Ῥ 16 καταστήσαντοσ PAC 18 σφόδρα] σφόδρα δὲ Ῥ σφόδρα τε 
Destinon τὸ] i. ras. ex xal corr. uid. Α τό τε L 19 ἀϑρόα VR τε] 
δ᾽ 0 ἀνώμοξε (-ξεν V) PAVR μεῖζον € 28 τὴῆσ ἐλπίδασ R 
24 προσέταξε, litt. προσετα i. ras. ex π΄. 6’ δεὶ corr. A χαταπήγνυσθϑαι L 
χρεμνῶν PAL χρεμῶν VRC χρεμάσων Zon 25 τοὺσ PA!L δ᾽ LC 
ϑεασαμένουσ PA!L ϑεασαμένουσ τοῦτο tr. L 
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X γιλείων τιροσέπεσε, καὶ διωλύγιον ἀνῴμωζον ovx ἀνασχετὸν εἶναι 
τὸ ττάϑος βοῶντες. ἐνταῦϑα δὴ τοίνυν Ἐλεάζαρος ἱχέτευεν αὐτοὺς 

μήτε αὐτὸν τιεριιδεῖν ὑττομείναντα ϑανάτων τὸν οἴχτιστον xal σφίσιν 
αὐτοῖς τὴν σωτηρίαν “αρασχεῖν τῇ Ῥωμαίων εἴξαντας ἰσχύι xal 
τύχῃ μετὰ τιάντας ἤδη κεχειρωμένους. οἱ δὲ xai πρὸς τοὺς ἐκείνου 
λόγους κατακλώμενοι xai σιολλῶν ἔνδον ὑττὲρ αὐτοῦ δεομένων, ἦν 
γὰρ ἐχ μεγάλης x«i σφόδρα σπτολυανϑρώτιου συγγενείας, σταρὰ τὴν 
αὐτῶν φύσιν εἰς οἶχτον ἐνέδωχαν" χαί τινας ἐξαποστείλαντες χατὰ 
τάχος διελέγοντο στοιεῖσϑαι τὴν πταράδοσιν τοῦ φρουρίου ἀξιοῦντες, 
ἵν᾿ ἀδεεῖς ἀτιαλλάττωνται χομισάμενοι τὸν Ἐλεάζαρον. δεξαμένων 
δὲ τῶν Ῥωμαίων xai τοῦ στρατηγοῦ ταῦτα, τὸ τιλῆϑος τῶν ἐν τῇ 
κάτω πόλει τὴν γεγενημένην ἰδίᾳ τοῖς Ἰουδαίοις π᾿υϑόμενοι σύμ- 
βασιν αὐτοὶ χατὰ νύχτα λαϑόντες ἔγνωσαν ἀποδρᾶναι. τὰς τεύλας 

δὲ αὐτῶν ἀνοιξάντων zag& τῶν τὴν ὁμολογίαν ττεποιημένων τιρὸς 
τὸν Βάσσον ἦχεν μήνυσις, εἴτ᾽ οὖν τῆς σωτηρίας αὐτοῖς φϑονησάν- 
τῶν εἴτε [xol] διὰ δέος, μὴ τὴν αἰτίαν αὐτοὶ λάβωσι τῆς ἐχείνων 
ἀπιοδράσεως. οἱ μὲν οὖν ἀνδρειότατοι τῶν ἐξιόντων ἔφϑασαν διεχ- 
ταίσασϑαι xal διαφυγεῖν, τῶν δ᾽ ἔνδον χαταλειφϑέντων ἄνδρες 
μὲν ἀνῃρέϑησαν ini τοῖς χιλίοις ἑπταχόσιοι, γύναια δὲ xol “ταῖδες 
ἠνδραποδίσϑησαν. τὰς δὲ πρὸς τοὺς παραδόντας τὸ φρούριον ὅμο- 
λογίας οἰόμενος δεῖν ὃ Βάσσος διαφυλάττειν αὐτούς τε ἀφίησιν 

xci τὸν Ἐλεάζαρον ἀτιέδωχε. 
5. Ταῦτα δὲ διοιχησάμενος ἠτυξίγετο τὴν στρατιὰν ἄγων ἐπὶ 

τὸν τιροσαγορευόμενον Ἰάρδην Ógvuóv* σπιολλοὶ γὰρ εἰς αὐτὸν ηἡγγέλ- 
ϑησαν ηϑροῖσϑαι τῶν xarà τὰς πιολιορχίας τιρότερον ἔχ ve Ἵερο- 

PAMLVRCLat Zonaras I p. 556. 

1 ἀνώμοζον PALVRC — ἀνάσχετον 1 ὃ μήτ C. 9&vavov ALC 
ὑπομείναντα) subiturum Lat 4 ἰσχύη € ὃ χεχειρωμένουσ, κε 1. ras. 
Salbe 7 πολυανϑρώπου, 0A i. ras. ἃ 8 αὐτῶν] αὐτὴν VR αὑτῶν 

Bekker εἰς oixvov om. C tuveg P 9 ἀξιοῦντες om. Zon 10 ἵνα 

LVRCZon ἀπαλάττωνται Ὁ 11 τῶν — στρατηγοῦ] duc romanorum Lat 
13 λαϑόντες] μαϑόντεσ VR 14 ὁ LC 15 βᾶσσον L εἴτε VR 

αὐτοῖς] MVR et ex corr. A αὐτῶν PA!LC φϑονεσάντων PA 16 zal 
om. PAVR 17 οἱ — 18 διαφυγεῖν] sed fortissimi quidem fugientium, qui 
praecesserant, euaserunt. Lat ἀνδριότατοι ἃ ἔφϑασαν] ἔφυγον C 
διεχπέσασϑαι VR. διεχπεσεῖν Zon 18 διαφυγεῖν] διέφυγον Ὁ δὲ VR. κατα- 
ληφϑέντων V ROZon reliquorum Lat 19 ἀνηρέϑησαν, ἡ ante o i. ras. maiore 
L éntexootou L 20 rorc] τὰσ C φρούρειον C 21 δεῖν om. VR 

B&cooo L τ Ὁ 23i marg. χε Ὁ ἠπείγετο, ἡ ex o corr. Α ἐπείγετο, 
εἰ ex corr. (uoluit ey scribere) P 24 ἰχρδην L Ἰάρδην V εάρδην R iarden 
(uiarden cod. Vat.) Lat 
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σολύμων καὶ ]Παχαιροῦντος ἀπτοδράντων. ἐλϑὼν οὖν ἐπὶ τὸν τόπον 

xci γνοὺς τὴν ἀγγελίαν οὐκ ἐψευσμένην πρῶτον μὲν τοῖς ἱππεῦσιν 

ἅπαν χυχλοῦται τὸ χωρίον, ὅσεως τοῖς διεχτταίεσϑαι τολμῶσιν τῶν 

᾿Ιουδαίων &zogog ἢ φυγὴ γίνηται διὰ τοὺς ἱππέας" τοὺς δὲ πεζοὺς 
ἐκέλευσεν δενδροτομεῖν τὴν ὕλην, elg ἣν καταπεφεύγεσαν. καϑί- 
στανται δὲ διὰ τοῦτο τυρὸς ἀνάγχην οἱ Ἰουδαῖοι τοῦ δρᾶν τι γενναῖον 
ὡς £x παραβόλου ἀγωνίσασϑαι τάχα ἂν χαὶ διαφυγόντες, ἀϑρύοι 
δὲ xol μετὰ βοῆς ξαντες ἐνέτειττστον τοῖς χεχυχλωμένοις. οἱ δ᾽ 

αὐτοὺς ἐδέχοντο χαρτερῶς, xal ττολλῇ τῶν μὲν ἀπονοίᾳ τῶν δὲ φιλο- 
γειχίᾳ χρωμένων χρόνος μὲν οὐκ ὀλίγος διὰ τοῦτο τῇ μάχῃ τερούβη, 
τέλος δ᾽ αὐτῆς οὐχ ὅμοιον ἀπέβη τοῖς ἀγωνισαμένοις. Ῥωμαίων 
μὲν γὰρ δώδεχα τοὺς "τάντας συνέβη πεσεῖν ὀλίγους v& τρωϑῆγαι, 
᾿Ιουδαίων δὲ ἐχ τῆς μάχης ταύτης οὐδεὶς διέφυγεν, ἀλλ᾽ ὄντες οὐχ 

ἐλάττους τρισχιλίων στάντες ἀτιέϑανον, xoi ὃ στρατηγὸς αὐτῶν 
Ἰούδας ὁ τοῦ ᾿Αρεῖ πιαῖς, τιερὶ οὗ πιρότερον εἰρήκαμεν ὅτι τάξεως 
ἡγούμενός τινος ἐν τῇ πολιορχίᾳ τῶν Ἱεροσολύμων κατά τινας διαδὺς 
τῶν ὑπονόμων ἔλαϑεν αττοδράς. 

6. Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν ἐπέστειλε Καῖσαρ Βάσσῳ καὶ 
“1αβερίῳ Παξίμῳ, οὗτος δὲ ἣν ἐπίτροττος, κελεύων πᾶσαν γῆν ἀπτο- 
δόσϑαι τῶν Ἰουδαίων. οὐ γὰρ χατῴκισεν ἐχεῖ τιόλιν ἰδίαν αὑτῷ τὴν 
χώραν φυλάττων, ὀχταχοσίοις δὲ μόνοις ez τῆς στρατιᾶς διαφει- 
μέγοις χωρίον ἔδωχεν εἰς χατοίχησιν, 0 χαλεῖται μὲν ᾿Αμμαοῖς, 

PAMLVRC Lat Zonaras I p. 557. 

2 εψευσ- μένην À — 3 διεχπέεσϑαι ΒΒ 4 γίγνηται (γίγ ex corr. m. 2 V) 
VRC διὰ τοὺς ἱππέας damnat Destinon πεζοὺσ, s i. ras. maiore L 
5 ἐχέλευε AMVR 7 ὡς — διαφυγόντες] uelut ex. audaci. certamine fortasse 

fugam etiam reperturi Lat ὡς ἐχπαραβόλως ἀγωνισάμενοι τάχα ἂν καὶ δια- 
φύγοιεν Hudson ὡς] x«i Destinon παραβόλου] A'MLVRO παραλόγου P 
τοῦ παραβόλωσ ex corr. A τάχα — 8 ἄξαντες ἐνέ! i. ras. 25 fere litt. P 
ἀϑρόοι δὲ om.P . ἁϑρόοι V 8 δὲ] δὴ VR τε Niese — ἀΐξαντεσ codd. τοῖς 
χεχυχλωμένοισ, litt. τοῖσ x i.ras. 3 litt., v i. ras. M τοῖσ χεχλωμένοισ Ὁ δὲ 

VRZon 10 προύβη] ἐτρίβη Ζοπ 11 δὲ VRZon αὐτῆς] αὐτοῖσ PA! pugnae Lat 
αὐτῇ Zon 12 uiv om. PAM [8 τῶν ἐουδαίων δὲ (δ᾽ LC) AMLVRC τῶν δὲ 
Ἰουδαίων Zon ἀλλ᾽ ὀντες] ἁλόντεσ PL. ἁλόντεσ δ᾽ A ἀλλὰ ὀντεσ VR ἁλόντες 
δὲ xal Zon 14 0 om. LVRC 18 τοῦ Ao&] gyari Lat Ἰαείρου Hudson ex 
VI 92, ubi Ἰαείρου ante edebatur ἀρὶ L πρότερον] hoc ante non narrauit 
Iosephus — 17 ὑποδρὰσ LVR! 118 i marg. xt; O óbom.A ἀπέστειλε 
M ἐπέστελλε L Βάσσῳ om. Lat 19 “αβερίῳ] Lat λιβερίω PAMVROC 
λεβερίω LZon; cf. Mommsen, ephem. epigraph. V p. 614 à" LC ἀπο- 
δόσϑαι, ὁ i.ras. 1 20 οὐ-] γὰρ (eras. fort. 7) A χατώχησεν A αὑτῷ! 
Dindorf αὐτῶ L αὐτῶν PAMVRC ei Lat 21 φυλάσσων L διαφιεμένοισ 
LVRZon 22 ἔδωχαν AVR ἁμμαοῦσ MR? amassada Lat 



10 

20 

DE BELLO IUD. VII 217—225 (VI 6. VII 1) 599 

) , M - , C, , , - 

ἀτιέχει δὲ τῶν Ἱεροσολύμων σταδίους τριάχοντα. φόρον δὲ τοῖς 
1 - 5 , /( , 1 ' ce 

ὁτιουδητιοτοῦν οὖσιν ᾿Ιουδαίοις ἐπέβαλεν δύο δραχμὰς ἕχαστον 
, ' τῳ Η - , ἢ cr , 

χελεύσας «và τᾶν ἔτος εἰς τὸ Καττετώλιον φέρειν, ὠστίξερ ττρότερον 
' , ' , ' 2 

εἰς τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν. xol τὰ μὲν Ἰουδαίων 
τότε τοιαύτην εἶχε κατάστασιν. 

Y , , ) - ν , ᾿ 

VIL. 1. Ἤδη δὲ ἔτος τέταρτον Οὐεσπασιανοῦ διέποντος τὴν 
€ , ", , - ee 2 P , 

ἡγεμονίαν συνέβη τὸν βασιλέα τῆς Κομμαγηνῆς αΑντίοχον μεγάλαις 
-— , - 2 * , Ὅν A ^ , 

συμφοραῖς ττανοιχεσίᾳ τιεριτεδσεῖν ατὸ τοιαύτης αἰτίας" Καισέν- 
ἜΣ ὯΝ , M ) 3 2 

γιος Παῖτος, ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν τότε χαϑεστηχώς, εἴτ οὖν ἀλη- 
9 n »! A ^ Ó ^ ^ ^ ^4 , ἔγϑ , 3 00 ^ M A 

δύων εἴτε xal διὰ τὴν τιρὸς “Ιντίοχον ἔχϑραν, οἱ σφόδρα γὰρ τὸ 
3 , ^ d ^; ^ 

σαφὲς ἠλέγχϑη, γράμματα πρὸς Καίσαρα διεπέμιψατο, λέγων τὸν 
b] - Y 2 - Y / € , 

᾿Αντίοχον μιετὰ τοῦ τταιδὸς Ἐειφανοῦς διεγνωχέναι Ῥωμαίων agí- 
, ' ' , - , , " 

στασϑαι συνϑήχας τιρὸς τὸν βασιλέα τῶν Ilag9cv πεποιημένον 
NE 3 ω 2 ΄, , - , 

δεῖν ovv προχαταλαβεῖν αὐτούς, μὴ φϑάσαντες τῶν πραγμάτων 
ΡΟΣ 5 - ' € , 2 - , A 2 λ. [ἀρξασϑαι] πᾶσαν τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν ττολέμῳ συνταράξωσιν. ἔμελλε 
E y , , P - , - z 

Καῖσαρ τοιούτου μηνύματος αὐτῷ προστιεσόντος μὴ τιξριορᾶν᾽ xal 
N c , €- , ^ - t^ P4 

γὰρ ἡ γειτνίασις τῶν βασιλέων ἐποίει τὸ stoGyua μείζονος ἄξιον 
χυρονοίας᾽ τὰ γὰρ Σαμόσατα τῆς Κομμαγηνῆς μεγίστη πόλις κεῖται 

b , 3 5 -— , - 

παρὰ τὸν Βυφράτην, ὥστ᾽ εἶναι τοῖς Πάρϑοις, εἴ τι τοιοῦτον διε- 
, , € 

vevónvro, ὁῴάστην μὲν τὴν διάβασιν βεβαίαν δὲ τὴν ὑττοδοχήν. τειστευ- 
3 ὡς , , e 2s 

ϑεὶς ovv Παῖτος xol λαβὼν ἐξουσίαν πράττειν ἃ δοχεῖ συμφέρειν 
3 29079 SEES T] ' ^ ' ἢ 3 / 268v ovx ἐμέλλησεν, ἐξαίφνης δὲ τῶν zeoi τὸν ΑἸντίοχον οὐδὲν στροσ- 

PAMLVRC Lat 

1 ἀπέ: χει (eras. uid. o) A τριάχοντα] ἑξήκοντα € 2 ὁποδηποτοῦν 
P ὁπουδηποτοῦν M ὁπουδήποτ᾽ ex ὑπὸ δή ποτ᾽ corr. A ὅπου δήποτε LVRZon 
ὅπου δήποτ᾽ C οὖσιν, v i. ras. M οὖσι C δραγμὰσ A. 3 χαπιτώλιον 
LZon προσφέρειν A. 4 ἐν om. C χαὶ — 5 χατάστασιν om. M 
6 LUmnarg. x5 ἡ δ 0€ οὐεσπασιανοῦ, .& 1. ras. M 7 χομμαγινῆσ P 
χομμαγενὴσ ἃ 8 πανυχεσία P ἀπὸ τῆσ τοιαύτησ M Καισέννιος] 
Hudson χεσσένιοσ PAL κεσσέννιοσ M χεσέννιοσ V RC cesennius Lat 9 Παῖτος] 

Hudson πέτοσ codd. Lat εἶτε oiv V 10 ov — 11 ἠλέγχϑη om. R 

11 Den cUdTO L 13 τῶν om. C 14 μὴ — 15 d&o&ac9c] ne si priores 
nouas res adorti essent Lat — 15 ἄρξασϑαι om. PAM, nec uid. locus sanus 
esse πᾶσαν suspectum Destinoni ἔμελλε] ἔμελλε δὲ AMLVROCLat 
18 σαμοσάτα PALVR χομμαγενὴσ ἃ χομμαγηνῆσ, xv ex corr. V xouua- 
γινῆσ € μεγίστη] μετέστη PA ἡ μεγίστη 17 κεῖται] χεῖται δὲ Α xol C 
19 ὥστε VR. voio ex voi corr. A πάρϑοισ, p i. ras. maiore 7 εἴ — 
διενενόηντο] namque id cogitauerunt Lat τοιοῦτο AML διενενόητο ΔἸ, 

διενόηντο C 20 πειστευϑεὶσ C 21 οὖν] οὖν ὃ AML ὃ P igitur Lat 
πέτοσ codd. Lat 22 ἐμέλησεν L τῶν ex corr. M  zooóozovrtov PV 
προσδοχούντων A. 
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/ * ΄ , 1 - / M 

δοχώντων εἰς τὴν Κομμαγηνὴν ἐνέβαλεν, τῶν μὲν ταγμάτων ἄγων 
M , ^ i , ὯΔ , , , X , 

τὸ ἕχτον χαὶ τιρὸς τούτῳ λόχους χαί τινας ἴλας ἱτυττέων συνεμα- 
' B ) "LL 2 - - V - ^ , 2 , 

χουν δὲ καὶ βασιλεῖς αὐτῷ τῆς uiv Χαλχιδιχῆς λεγομένης 2douovo- 
; v 3 3 P] πὶ ΝᾺ * 

βουλος, τῆς Ἐμέσης δὲ χαλουμένης Σόαιμος. ἣν Ó αὑτοῖς τὰ περὶ 
M c2 o ^ * NI | A , p aM M ΄ 

τὴν εἰσβολὴν ἀγαγνταγώγιστα᾽ τῶν yàg χατὰ τὴν χώραν οὐδεὶς ἤϑελε 
- 2 , γ ΄ Y - 2 ^ 2 ΄ 

| χεῖρας ἀνταίρειν. -dvríoyoc δὲ τῆς ἀγγελίας ἀδοχήτως τιροσπεσού- χει χος Ἷ ] 

σης πολέμου μὲν οὐδὲ ixívoiav πρὸς Ῥωμαίους ἔσπασεν, ἔγνω δὲ 
ζτᾶσαν τὴν βασιλείαν ὡς εἶχεν ἐπὶ σχγ ματος χαταλιτιὼν μετὰ γυναι- 

χὸς χαὶ τέχνων ὑπεξελϑεῖν, οἵτως ἂν οἰόμενος καϑαρὸν Ῥωμαίοις 

αὑτὸν ἀποδεῖξαι τῆς ἐπεγηνεγμένης αἰτίας. xal προελϑὼν ἀπὸ 

τῆς πόλεως ἑχατὸν σταδίους τιρὸς τοῖς εἴχοσιν elg τὸ σιεδίον ἐν 

αὐτῷ χαταυλίζεται. 

2. Παῖτος δὲ ἐπὶ μὲν τὰ Σαμόσατα τοὺς χαταληψομένους ἀπεο- 
στέλλει xal δι᾿ ἐχείγων εἶχε τὴν πτόλιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ἄλλης 
δυνάμεως enr “Ἵντίοχον ἐποιεῖτο τὴν ὁρμήν. οὐ μὴν ὃ βασιλεὺς 
οὐδ ὑπὸ τῆς ἀνάγχης τιροήχϑη :τρᾶξαί τι πιρὸς Ῥωμαίους ττολε- 

μιχόν, ἀλλὰ τὴν αὐτοῦ τύχην ὀδυρόμενος 0 τι δέοι τιαϑεῖν ὑπέ- 
ueve€* νέοις δὲ xal πολέμων ἑμτιείροις καὶ δώμῃ σωμάτων διαφέ-᾽ 

P] / v8 5 Ἂν Η͂ 2 - ' ' 2 

ρουσιν OU ÓcÓLOY ἣν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τὴν συμφορὰν ἀμαχεὶ χαρ- 
Ἂν ; 5 E ' 3 , CO 

τερξῖν" τρέχιονται ovv πρὸς ἀλχὴν Ἐπιφανής re xai Καλλίνικος. 
M . - , 3; 6/5 ' c / , 2 

σφοδρᾶς δὲ τῆς μάχης xal sep ὅλὴν τὴν ἡμέραν γενομένης αὐτοὶ 
^ J , y - , ^ " , - 

τὴν ἀνδρείαν διατερετεῆ τταρέσχον χαὶ μηδὲν ἐλαττωϑείσῃ τῇ σφε- 
΄ V , , "7 02 32 4.9 ^ - , 

τέρᾳ δυνάμει [ἑσπέρᾳ] διελύϑησαν. ᾿ΑἸντιόχῳ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τῇ μάχῃ 
n , ^ , , 3 ^ R/ " ^ y ^ 

τοῦτον χεχωρηχυίᾳ τὸν τρόπτον μένειν avexvov ἐδόχει, λαβὼν δὲ τὴν 
- , 2 2 , 2 Ξ ᾿ Ν 

γυναῖχα xci τὰς ϑυγατέρας μετ΄ ἐχείνων ἐττοιεῖτο τὴν φυγὴν εἰς 

PAMLVRCLat 

1 χομμαγινῊν P 2. τούτῳ] τοῦτο PALVR. εἴλασ ALV! εἰλὰσ R 
3 χαλχίδησ PA chaldaica Lat Χαλκίδος Niese λεγομένης] καλουμένησ C 
4 Σύόαιμος] σόλιμοσ PA σόεμοσ MVRC δὲ VR 5 τὴν om. A 6 δὲ] 
οὖν M προσπεσούσησ ἀδοκήτωσ tr. C 7 οὐδ᾽ LC ó$ 8. À 8 ἐπὶ 
ὀχήματος Naber χαταλειπὼν PA 10 αὐτὸν LVR ἑαυτὸν C 11 τῆς] 
τὴῆσ αἰτίασ (αἰτίασ deletam) C σταδίοισ L εἵχοσι VR 18 πέτοσ 
codd. Lat δ᾽ LC δὲ ini ut uid. i. ras. A σαμοσάτα PALVR.— 15 μὴν] 
μὴν ov VR. 16 οὐδὲ VR 17 αὑτοῦ Dindorf ὑπέμεινε À — 18 νέοι R 

19 πεσὶν (s. m. 2 V 20 ἐπιφάνησ VR. — xals**|Auxoo Ρ χκαλίνιχοσ A! 
callenicus Lat 21 γενομένην P 2422 ἀνδρείαν, δρ H ras. L ἀνδρίαν AV?C 
παρεῖχον 1, 23 ἑσπέρᾳ! ἑσπέρασ RC, om. Lat cu' ἑσπέρᾳ Destinon 
δὲ VR . οὐδὲ AVR μάχη" (eras. uid. ») A 24 χεχωρηκυία, « s. m. 2R 
χεχωρηκυίηε Lips —uévew] manere domi Lat 25 τὴν gvynv] φυγεῖν P. φυγὴν 
MVRC 

10 
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Κιλιχίαν, xai τοῦτο τιράξας và φρονήματα τῶν οἰχείων στρατιω-- 

τῶν χατέχλασεν᾽ ὡς γὰρ χατεγνωσμένης oz αὐτοῦ τῆς βασιλείας 

ἀπέστησαν χαὶ τιρὸς τοὺς Ῥωμαίους μετεβάλοντο, xci τεάντων χιρό- 

δηλος ἣν ἀγιόγνωσις. τιρὶν οὖν τελέως ἐρημωϑῆναι τῶν συμμάχων 

τοῖς z6Ql τὸν Ἐπιφανῆ σώζειν αὑτοὺς ἐκ τῶν ττολεμίων ἣν ἀναγ- 

χαῖον, xai γίνονται δέκα σύμτιαντες ἱτετεεῖς οἱ uev! αὐτῶν τὸν Εὐφρά- 
τὴν διαβαλόντες, ἔνϑεν ἤδη μετ᾽ ἀδείας πρὸς τὸν βασιλέα τῶν 
Πάρϑων Βολογέσην χομισϑέντες οὐχ ὡς φυγάδες ὑπιερηφανήϑησαν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἔτι τὴν τιαλαιὰν ἔχοντες εὐδαιμονίαν τιάσης τιμῆς ἠξιώ- 
ϑησαν. 

3. ᾿ ντιόχῳ δ᾽ εἰς Ταρσὸν ἀφιγμένῳ τῆς Κιλικίας ἑχατοντάρ- 
χην Παῖτος ἐπειττέμψας δεδεμένον αὐτὸν εἰς Ῥώμην ἀττέστειλεν. 
Οὐεσπασιανὸς δ᾽ οὕτως οὐχ ὑτιέμεινεν τερὸς αὐτὸν ἀναχϑῆγναι τὸν 
βασιλέα, τῆς ztaAotag ἀξιῶν φιλίας μάλλον αἰδῶ λαβεῖν ἢ διὰ τὴν 

τοῦ πολέμου τπιρόφασιν ἀτταραίτητον ὀργὴν διαφυλάττειν. χελεύει 
δὴ xa9^ ὁδὸν ἔτ᾽ ὄντος αὐτοῦ τῶν δεσμῶν ἀφαιρεϑῆναι xal παρέντα 
τὴν εἰς τὴν Ῥώμην ἄφιξιν τὸ νῦν ἐν “1αχεδαίμονι διάγειν, δίδωσί 
ve μεγάλας αὐτῷ σιροσόδους χρημάτων, ὅπως μὴ μόνον ἄφϑογον 
ἀλλὰ καὶ βασιλικὴν ἔχοι τὴν δίαιταν. ταῦτα τοῖς τιερὶ τὸν Ext- 
φανῆ πυϑομένοις, τερότερον σφόδρα πιερὶ τοῦ τεατρὸς δεδιόσιν ἀνεί- 
ϑησαν αἱ ψυχαὶ μεγάλης xal δυσδιαϑέτου φροντίδος. ἐλτεὶς δὲ καὶ 
αὐτοῖς τῶν παρὰ Καίσαρος διαλλαγῶν ἐγένετο Βολογέσου περὶ 
αὐτῶν ἐπιστείλαντος" οὐδὲ γὰρ εὐδαιμονοῦντες ὑττέμενον ἔξω τῆς 
Ῥωμαίων ζῆν ἡγεμονίας. δόντος δὲ Καίσαρος ἡμέρως αὐτοῖς τὴν 
ἄδειαν εἰς Ῥώμην τταρεγένοντο, τοῦ τε πατρὸς ὡς αὐτοὺς £x τῆς 
«Ἰαχεδαίμονος εὐθὺς ἐλθόντος τεάσης ἀξιούμενοι τιμῆς κατέμενον 

ἐνταῦϑα. 

PAMLVRCLat 

2 χατεγνωσμένης] ἀπεγνωσμένησ LC desperato Lat 3 πάντων) τού- 
tov VR πρόδηλος om. Lat 5 τοῖς] vovo M ἐπιφάνην VR αὐτοὺσ 
LRC 6 αὐτῶν] αὐτὸν 1, αὐτοῦ ed. pr. 7 διαβαλόντες] Holwerda διαλα- 
βόντεσ PAMVR διαβάντεσ LO 8 βουλογέσην P βολογέσιν A — 11 δὲ VR 
12 πέτοσ codd. Lat ἀποπέμψασ L 13 δ δὲ LVR οὐχ ὑπέμεινεν 
οὕτω (οὕτωσ L) tr. LVRC 14 τῆς om. Ρ ἀξιῶν] ἄξιον Ρ τὴν τοῦ i. ras. 
8 litt. V — 15 τὴν ὀργὴν Destinon [10 δὴ] δὲ L ἔτ᾽] ἔτι PVR, om. L 
τὸν δεσμὸν VR. — ἀφαιρεϑέντα MVRC — 17 ziv (ante Ῥωμην) om. ML λα- 
καιδαίμονι P. λαχεδαιμόνι AL 18 τε] δὲ L 19 τὴν om. PAML ἐπιφά- 
γην VR 20 σφόδρα om. Lat ἀνέϑησαν L 21 δυσδιαϑέτου] δυσϑεά- 
του CO 22 αὐτοῖσ ex αὐτοὺσ COrr. Α βουλογέσου PR bologessus (nom.) 

Lat 28 αὐτῶν ex αὐτὸν corr. L αὐτὸν C ἀποστείλαντοσ M. 24 δόν- 
τεσ V! — 25 παρεγένοντο, παρε ex περι corr. C 
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4. Τὸ δὲ τῶν LdAavOv ἔϑνος ὅτι μέν εἶσι Σχύϑαι περὶ τὸν 
Τάναϊν xal τὴν Π]αιῶτιν λίμνην κατοιχοῦντες, τυρότερόν zov δεδη- 

λώχαμεν, κατὰ τούτους δὲ τοὺς χρόνους διανοηϑέντες εἰς τὴν Π7η- 

δίαν xal προσωτέρω ταύτης ἔτι χαϑ'᾽ ἁρπαγὴν ἐμβαλεῖν τῷ βασιλεῖ 
τῶν Ὑρχανῶν διαλέγονται" τῆς παρόδου γὰρ οὗτος δεσπότης ἐστίν, 
ἣν ὃ βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος πύλαις σιδηραῖς χλειστὴν ἐποίησε. 

xaxeívov τὴν εἴσοδον αὐτοῖς “τἀαρασχόντος ἀαϑρόοι xal μηδὲν σερο- 
ὑπτοπιτεύσασι τοῖς ΠΤήδοις ἐπιπεσόντες χώραν πολυάνϑρωττον xci 
σιαντοίων ἀνάμεστον βοσχημάτων διήρπαζον μηδενὸς αὐτοῖς τολ- 
μῶντος ἀγϑίστασϑαι. xol γὰρ ὃ βασιλεύων τῆς χώρας Πάχορος 
ὑττὸ δέους εἰς τὰς δυσχωρίας ἀναφεύγων τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων 

γιαραχεχωρήχει, μόλις δὲ σταρ᾽ αὐτῶν ἐρρύσατο τήν τὲ γυναῖχα xal 

τὰς τταλλαχὰς αἰχμαλώτους γενομένας ἑχατὸν δοὺς τάλαντα. μετὰ 
πολλῆς οὖν δᾳστώνης ἀμαχεὶ ποιούμενοι τὰς ἁρπαγὰς μέχρι τῆς 
"Aouevíag ττροῆλϑον πάντα λεηλατοῦντες. Τιριδάτης δ᾽ αὐτῆς ἐβα- 
σίλευεν, ὃς ὑπαντιάσας αὐτοῖς xal ποιησάμενος μάχην παρὰ μιχρὸν 
ἤλϑεν ἐπ᾽ αὐτῆς ζωὸς ἁλῶναι τῆς παρατάξεως" βρόχον γὰρ αὐτῷ 
χεξεριβαλών τις ἔμελλεν ἐπισττάσειν, εἰ μὴ τῷ ξίφει ϑᾶττον ἐχεῖνος 
τὸν τόνον χόψας ἔφϑη διαφυγεῖν. οἱ δὲ xal διὰ τὴν μάχην ἔτι 
μάλλον ἀγριωϑέντες τὴν μὲν χώραν ἐλυμήναντο, ττολὺ δὲ πλῆϑος 
ανϑρώτεων xol τῆς ἄλλης λείας ἄγοντες ἐξ ἀμφοῖν τῶν βασιλειῶν 
πάλιν εἰς τὴν οἰχείαν ἀνεχομίσϑησαν. 

Υ1Π. 1. Ἐπὶ δὲ τῆς Ἰουδαίας Βάσσου τελευτήσαντος Φλαύιος 
Σίλβας διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν, καὶ τὴν μὲν ἄλλην δρῶν ἅτεασαν 

PAMLVRCLat Hegesippus V 50 p. 374. 
| μὲν εἰσὶ PAM περὶ iuxta Lat 2 μαιώτιν, ιν ex qv corr. P 

ποῦ] δήπου C; Alanos antea non memorauit Iosephus 3 τὴν μήδειαν PA 
terram mediam Lat 4 προσοτέρω P προσωτέρω ex πρότερον corr. V 

ἐμβάλλειν 1 — 5 οὗτωσ C ἐστὶ») jv C 06 ἣν om. R! 1 ἀϑρόοι VR 
x«l om. Lat 9 ἀνάμεσον L 10 ἀναϑίστασϑαι sic R.—— βασιλεὺσ P 
11 ἀναφυγῶὼν MLVRC refugiens Lat 13 zaAAa---|zx&c À παλλαχὰσ, α ex 
o COrr. A« i. ras. V παλαχὰσ O [ὅ &gusvico M τηριδάτησ MLV?R? et 
ex corr. A (yridatis Lat Heg δὲ VR 17 ἐπ᾽ αὐτῆς] in (acie) illa Lat 
ζωὸς] ζῶν, v i. ras. 2 litt. R βούχον — 18 τις] procul enim quidam misso 

eum laqueo circumdatum Lat 18 περιβαλών vic] περιβαλων τισ πόρρωϑεν 
M τίσ πόρρωϑεν ἐπιβαλὼν 1, τίσ (τισ C) πόρρωϑεν περιβαλὼν VRC ἐπει- 
σπάσεν C τῷ] τὸ C — 20 uiv] CLat, om. PAMLVR ἐλυμείναντο P 
21 βασιλείων PA! βασιλέων MVRC 22 oixiav LC ἐχομίσϑησαν AMLVRC 
redierunt Lat 28 i. marg. 1. C Φλαύιος] φλούϊοσ PAMVR φλαουϊΐοσ L 

φουλβιοσ O flauius Lat Φλάβιοσ Zon; fort. Φλάεος reponendum 24 ἅπασαν 
δρῶν tr. VRC ἅπασαν om. Lat 

10 
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- ^o, , (e A! , , ) , 

τῷ πολέμῳ χεχειρωμένην, ἕν δὲ μόνον ἔτι φρούριον ἀφεστηγός, 
ἐστράτευσεν ἐπὶ τοῦτο πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς τόποις δύναμιν συνα- 
γαγών" καλεῖται δὲ τὸ φρούριον Πασάδα. ττροειστήχει δὲ τῶν 

, L ' 2 ' 3 t. » , 

xartLÀnqovov αὐτὸ σιχαρίων δυνατὸς «vro Ἐλεάζαρος, ἀγτόγονος 
3 ^8 - , 2 , 2 ) ἡ € , d M 

Ἰούδα τοῦ τιείσαντος Ἰουδαίους ovx ολίγους, wg πιρότερον δεδη- 
, ^ - M 2 , € , ^ 

λώχαμεν, μὴ ποιεῖσϑαι τὰς αἸίογραφάς, ove Κυρίνιος τιμητὴς εἰς 
' Y , ' , , ' ' 

τὴν Ιουδαίαν ἐπιέμφϑη. τότε γὰρ oi σιχάριοι συνέστησαν ἐπεὶ τοὺς 
M , , c ^ , 

bzvaxovew Ῥωμαίων ϑέλοντας xol τιάντα τρότειον ὡς τιολεμίοις τεροσ- 
, € , zx TJ 

ἐφέροντο, τὰς μὲν χτήσεις ἀρττάζοντες xal τιεριελαύνοντες, ταῖς ὃ 
, 3 - - , BJ * i] P F^ » ^ 

οἰχήχεσιν αὑτῶν zc0o ἑνιέντες" οὐδὲν γὰρ ἀλλοφύλων αὐτοὺς ἔφασχον 
΄ 2 ^ , 5 Y ^ 

διαφέρειν οὕτως ἀγεννῶς τὴν “ιεριμάχητον Ιουδαίοις ἐλευϑερίαν 
/ , - ' 2 χιροεμένους xol δουλείαν αἱρεῖσϑαι τὴν ὑττὸ Ῥωμαίοις ἀνωμολο- 

5 2 , - , LP - 2 
γηχότας. rv Ó ἄρα τοῦτο πτιρόφασις εἰς τταραχάλυμμα τῆς OHO- 

- , c 2 2 - ^ , - 

τητος xol τῆς τιλεονεξίας ὑτε αὐτῶν λεγόμενον" σαφὲς δὲ διὰ τῶν 
, . τ ES I 
ἔργων ἐποίησαν. οἱ uiv γὰρ αὐτοῖς τῆς ἀπτοστάσεως ἐχοινώνησαν 

M -» € , , ) j 

x«i τοῦ πρὸς Ῥωμαίους συνήραντο zoÀéuov* xcl τταρ΄ ἐχείνων δὲ 
^ M , b - , 

τολμήματα χείρω τειρὸς αὐτοὺς ἐγένετο, xazl τῷ ψεύδεσθαι ττάλιν 
' , 2329. , - 4 , ' ' 

τὴν τιρόφασιν ἐξελεγχόμενοι μᾶλλον ἕχκάχουν τοὺς τὴν ττογηρίαν 
3 - N - , 2 , , 

αὑτῶν διὰ τῆς δικαιολογίας ονειδίζοντας. ἐγένετο γάρ πως ὃ χρόνος 

PAMLVRCLatHegesippus V 52 p.377 ZonarasIp. 558. Exc Peiresc. 

1 ἀφεστηχὼσ ΡΟ 2 τούτω VR ἐκτοῖσ P ὃ τὸ] τὸ μὲν VRC 
» 

προιστήκει PA! 4 χατειληρότω A αὐτῶ PL Ἐλεάζαρ Zon, item infra 
5 ἰουδαίων MLVRC πρότερον] II 117sq. — 6 χυρήνιοσ MLVRC Zon cyrinius 

, . . er 

Lat ^ 7 οἱ σικάριοι incip. Exc 8 ὑπαχούουσιν L — óouetow C 9 τὰς] 
xal) vào VR χκχτίσεισ C xal περιελαύνοντες om. LExc περιελαύνον- 

iuc 0 ἀΣ ΡΕΤΕ 10 ἔφασαν, 11 &ysvoo C περιμάχητον, eras. σ A 
12 προϊεμένουσ VRO δωμαίουσ 1, ἀνωμολογηχότεσ PA! 13 ἦν 
— 14 λεγόμενον] erat autem. id. plane causatio et crudelitatis atque auaritiae 
dicebatur obtentum Lat δὲ PMVRExc πρόφασισ τοῦτο tr. LExc fort. 
recte  προχάλυμμα Α παραχάλυμα Exc ωὠμότητοσ, o ex οἱ aut αἱ Corr. P 
14 σαφὲς — 15 ἐποίησαν] manifesto autem rebus effectum est Lat — 15 οἱ μὲν 
— 19 ὀνειδίζοντας] nam idem illi et defectionis socii fuerunt et bellum cum 

Romanis communiter susceperunt. causa uero peior illorum in eos facía est, 
et cum mentita eorum pridem refelleretur occasio, peius tractabant eos, qui 

nequitiae suae iustis assertionibus eoprobrarent Lat; locus corruptus et mutilus 
est; haec fere scripsisse Iosephus putandus est, etiam eos, qui cum sicariis 

contra Romanos pugnarint, ab eis iniurias passos esse 16 συνείροντο L 

συνείραντο Exc xal] τὰ ML 17 αὐτοῦ R ἐγένοντο, o ante v ex € 

corr. L xai ἐπὶ VRExc τῷ] τὸ LExc πάλιν] pridem Lat 19 πως 
om. PExc 
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ἐχεῖνος τιαντοδατεῆς ἐν τοῖς Ἰουδαίοις πονηρίας zoÀvqoooc, ὡς μηδὲν 

χαχίας ἔργον ἄτεραχτον καταλιπεῖν, μηδ᾽ εἴ τι éxt(vota διατελάττειν 
ἐθελήσειεν, ἔχειν ἂν τι καινότερον ἐξευρεῖν. οὕτως ἰδίᾳ τὲ xol χοινῇ 
πάντες ἐνόσησαν, xoi πιροσυπερβάλλειν ἀλλήλους ἔν τε ταῖς πρὸς 
ϑεὸν ἀσεβείαις xol ταῖς εἰς τοὺς πλησίον ἀδικίαις ἐφιλονεί- 

χησαν, οἱ μὲν δυνατοὶ và zc: καχοῦντες, οἱ ττολλοὶ δὲ τοὺς δυ- 
νατοὺς ἀπολλύναι στεύδοντες" ἣν γὰρ ἐχείνοις μὲν ἐπιϑυμία τοῦ 
τυραννεῖν, τοῖς δὲ τοῦ βιάζεσϑαι xal τὰ τῶν εὐττόρων διαρτιάζειν. 
πρῶτον οὖν οἱ σικάριοι τῆς παρανομίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς 
συγγενεῖς ἤρξαντο ὠμότητος, μήτε λόγον ἄρρητον elg ὕβριν μήτ᾽ 
ἔργον ἀτιείρατον εἰς ὄλεϑρον τῶν ἐπειβουλευϑέντων σιαραλιπόντες. 
ἀλλὰ καὶ τούτους Ἰωάννης ἀπέδειξεν αὐτοῦ μετριωτέρους" οὐ γὰρ 

μόνον ἀνήρει. zt&vrag ὅσοι τὰ δίχαια xal συμφέροντα συνεβούλευον, 
χαϑάτιερ ἐχϑίστοις μάλιστα δὴ τῶν πολιτῶν τοῖς τοιούτοις ττροσ- 
φερόμενος, ἀλλὰ καὶ χοινῇ τὴν πατρίδα μυρίων ἐνέελησε καχῶν, 
οἷα τιράξειν ἔμελλεν ἄνϑρωτιος ἤδη xol τὸν ϑεὸν ἀσεβεῖν τετολ- 
μηκώς" τράπεζάν τε γὰρ ἄϑεσμον παρετίϑετο xal τὴν νενομισμένην 
xal πάτριον ἐξεδιήτησεν ἁγνείαν, ἵν᾽ ἢ μηκέτι ϑαυμαστόν, εἶ τὴν 
σιρὸς ἀνϑρώπους ἡμερότητα xoi κοινωνίαν ovx ἐτήρησεν ὃ τῆς πρὸς 
ϑεὸν εὐσεβείας οὕτω χαταμανείς. πάλιν τοίνυν ὃ Γιώρα Σίμων τί 
χαχὸν οὐχ ἔδρασεν; ἢ ποίας ὕβρεως ἐλευϑέρων ἀπέσχοντο σωμάτων 
oi τοῦτον ἀνέδειξαν τύραννον; “ποία δὲ αὐτοὺς φιλία, ποία δὲ συγ- 

PAMLVRCLat Exc Peiresc. 

1 πολυφόροσ VRExe — 2 καταλιπεῖν] Exe χαταλειπεῖν P παραλειπεῖν AR 
παραλιπεῖν MLVC μηδ᾽  — 3 ἐθελήσειεν] nec siquis excogitando fingere 
uoluisset Lat μηδὲ VR τι) τισ MLVRC Exc et ex corr. A ἐπινοία 
MVRCExc et ex corr. ἃ διαπλάττειν, Ó ex v corr. Α διαπλάττει V! ὃ ϑελή- 

σειεν C ἔχει. Α ὧν om. Exc 4 ἐνόσησαν] ἐνενόησαν LExc ἐνόησαν 
ΒΟ unum erant Lat πρὸσ ὑπερβάλλειν AExc προσυπερβαλεῖν M. προσὺπερ- 

βάλλειν 1, πρὸσ ὑπερβαλεῖν VROC exsuperare Lat ὅ ϑεὸν] τὸν ϑεὸν MLVRCExc 
et ex corr. ἃ xal] x&v hn — 6 uiv] μὲν ovv RO πλήϑει A 1 ἐχείνοις]) 

ἐπεκείνοισ Exc 9 πρῶτον ovv] πρῶτοι μὲν οὖν MLVRCExc primo quidem 
Lat 10 ἤρξαντο] P ἦρξαν AMLVRCExc μήτε AVR 11 ἀπείρατον! 
L. Dindorf ἀπείραστον codd. Exc παραλειπόντεσ PA παραλείποντεσ L 

12 ἰωάνησ € αὐτοῦ] αὑτοῦ R ἑαυτοῦ C, om. Lat 13 ὅσοι ex ὅσαι 
corr. Μ zal τὰ συμφέροντα PExc 14 αἰχϑίστοισ P ἐ- χϑίστοισ  ἐχϑροῖσ 

τοῖσ LExc 15 ἐνέπλησαν P [106 οἷα] ὁποῖα C ἀνθρώπουσ Exc 17 παρα 
τίϑετο O 18 ἵνα ΕΟ. εἰ] εἰσ ιν 1} 19 πρὸσ τοὺσ ἀνϑρώπουσ M 
χοινίαν C 20 εὐσεβείας] PALVRCExcLat ἀσεβείασ M et ex Rehd. Hudson 
xatopjuurel:o V ὃ vov γιωρα σίμων L 0 σίμων vov γιωρα Exe — 217] ποίας] 
ὁποίασ VR. ἀπέσχετο PALVRCExc 23 oi] εἰ LExe τοῦτον, cov i. ras. A 
ó'LExc δὲ συγγένεια] MVRCLat δὲ εὐγένεια ῬΑ δ᾽ εὐγένεια 1, δ᾽ εὐμένεια Exc 
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γένεια πρὸς τοὺς ἐφ᾽ ἕχάστης ἡμέρας φόνους οὐχὶ ϑρασυτέρους 

ἐποίησε; τὸ μὲν γὰρ τοὺς ἀλλοτρίους χαχῶς ποιεῖν ἀγεννοῦς ἔργον 
πονηρίας [εἶναι] ὑσεελάμβανον, λαμτιρὰν δὲ φέρειν ἐτείδειξιν ἡγοῦντο 
τὴν ἐν τοῖς οἰχειοτάτοις ὠμότητα. τταρημιλλήσατο δὲ xoi τὴν τούτων 
ἀπόνοιαν ἡ τῶν ᾿Ιδουμαίων μανία ᾿ ἐχεῖνοι γὰρ οἱ μιαρώτατοι τοὺς 
ἀρχιερέας χατασφάξαντες, ὅπτως μηδὲ μέρος τι τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν 
εὐσεβείας διαφυλάττηται, τἂν ὅσον ἣν λείψανον ἔτι “τολιτιχοῦ σχή- 
ματος ἐξέχοιψμαν, xal τὴν τελεωτάτην εἰσήγαγον διὰ “τάντων ἀνομίαν. 
ἐν ἡ τὸ τῶν ζηλωτῶν χληϑέντων γένος ἤχμασεν, oi τὴν ττροσηγορίαν 
τοῖς ἔργοις ἐττηλήϑευσαν᾽" σπᾶν γὰρ χαχίας ἔργον ἐξεμιμήσαντο, μηδ᾽ 
εἴ TL σιρότερον ττροὐτάρχον 1] μνήμη τταραδέδωχεν αὐτοὶ πταραλι- 
zóvreg ἀζήλωτον. χαίτοι τὴν Ζιροσηγορέαν αὑτοῖς ἀττὸ τῶν bu 
ἀγαθῷ ζηλουμένων ἐπέϑεσαν, ἢ κατειρωνευόμεγοι τον ἀδιχουμένων 
διὰ τὴν αὐτῶν ϑηριώδη φύσιν ἢ τὰ μέγιστα τῶν χαχῶν ἀγαϑὰ 
γομίζοντες. τοιγαροῦν τιροσῆχον ἕχαστοι τὸ τέλος εὕροντο τοῦ ϑεοῦ 
τὴν ἀξίαν ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῖς τιμωρίαν βραβεύσαντος" ὅσας γὰρ av- 
ϑοώττου δύναται φύσις κολάσεις ὑπομεῖναι, τεᾶσαι χατέσχηψαν εἰς 
αὐτοὺς μέχρι χαὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου τελευτῆς, ἣν ὑττέμειναν ἐν 
πολυτρόποις αἰχίαις ἀττοϑανόντες. οὐ μὴν ἀλλὰ φαίη τις ἂν αὐτοὺς 

ἐλάττω παϑεῖν ὧν ἔδρασαν" τὸ γὰρ διχαίως im αὐτῶν οὐ τεροσῆν. 
τοὺς δὲ ταῖς ἐχείνων ὠμότησι ττεριττεσόντας οὐ τοῦ “ταρόντος ἂν 
εἴη χαιροῦ κατὰ τὴν ἀξίαν ὀδύρεσθαι" πάλιν οὖν ἐπάνειμι πρὸς 
τὸ χαταλειπτόμεγον μέρος τῆς διηγήσεως. 

2. Ἐπὶ γὰρ τὸν Ἐλεάζαρον xol τοὺς κατέχοντας σὺν αὐτῷ τὴν 

PAMLVRC Lat Exc Peiresc. 
1 ἐφ᾽ om. A φόνους] φόρουσ R 2 ἀγεννοῦσ, o i. ras. ex s corr. 

uid. A ἀγενοὺσ C 3 εἶναι πονηρίασ tr. O εἶναι om. Exc ὑπέλαβον 
ALExe ἐπίδειξιν] σύναξιν C 4 οἰχειωτάτοισ Ρ δὲν Ἐὶὸ ts ***|tov P 
5 Ἰδουμαίων] ἰουδαίων Exc μανία om. VRC Lat 6 τῇ VRCLat ἔτι 
PAMLExc τὸν om. M 7 πᾶν 0cov,litt. » δ i. ras. 71. zv] ἡ: L ;z: Exc, 
om.C 8 vjvom.C 9 γένος om. C ἤχμαζεν Ο oi] ot PR. 10 ἐπηλήϑευ- 
σαν] ἐπαληϑεύουσαν PA ἐχλήϑεσαν Exc μηδ᾽ — 12 ἀζήλωτον] nullo inaemu- 
lato quod ante commissum memoria tradidit praetermisso Lat μηδ᾽ εἴ τῇ 

μηδέ τι PA! μηδ᾽ ὅτι LExc μηδὲ εἴ τι VRC 11 προὐπαρχϑὲν ΜΥ͂ΒΟ πρου- 
πῆρχον Exc μνήμη] μνήμη μὴ Destinon παραλειπόντεσ PA 12 αὑτοῖς] 
MExc αὐτοῖσ PALVROC sibi Lat 18 ἀγαϑῶν VO ἢ — 15 νομίζοντες] qui 
eos quos laederent propter efferam sui naturam cauillando fallebant, qui ma- 
lorum quae maaima essent bona ducebant Lat 1ὅ τὸ τέλοσ ἕχαστοι tr. LExc 

εὕραντο MVRExc εὔραντο C. 16 ὅσα αὶ AT δύναται] δύναι Ρ 19 φαίη] καὶ 
φαίη ed. pr. &v om. PAM 20 i. marg. λα C δίκαιον primum scrip- 
serat A 21 dv om. Exc 28 διηγήσεως fin. Exc 24 ἐπὶ] ἐπεὶ PA σὺν s. C 
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ἸΠασάδαν σικαρίους ὃ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς ἧκε τὰς δυνάμεις 
ἄγων, zal τῆς μὲν χώρας aue εὐϑὺς ἐχράτει φρουρὰς ἐν τοῖς 
ἐπικαιροτάτοις αὐτῆς μέρεσιν ἐγκαταστήσας, τεῖχος δὲ περιέβαλε 
κύχλῳ σπιερὶ τεᾶν τὸ φρούριον, ὅπως μηδενὶ τῶν πολιορκουμένων ἢ 
ócÓLov διαφυγεῖν, καὶ διανέμει τοὺς φυλάξοντας. αὐτὸς δὲ κατα- 
στρατοττεδεύει τόπον ὡς μὲν πρὸς τὴν πολιορχίαν ἐπιτηδειότατον 
ἐχλαβών, x«9' 0v al τοῦ φρουρίου πέτραι τῷ πιλησίον ὄρει συνήγ- 

γιξον, ἄλλως δὲ πρὸς ἀφϑονίαν τῶν ἐπιτηδείων δύσχολον" οὐ γὰρ 
ἡ τροφὴ μόνον πόρρωϑεν ἐχομίζετο χαὶ σὺν μεγάλῃ ταλαιτωρίᾳ 
τῶν ἐπὶ τοῦτο τεταγμένων Ἰουδαίων, ἀλλὰ χαὶ τὸ ποτὸν ἣν ἀγώ- 
γιμον [εἰς τὸ στρατότιεδον)] τοῦ τόπου μηδεμίαν ἐγγὺς πτηγὴν ava- 
διδόντος. ταῦτ᾽ οὖν “τροοιχλχονομησάμενος ὃ Σίλβας ἐπὶ τὴν πολιορ- 
xíay ἑτράτεετο ᾽τολλῆς ἐπιτεχνήσεως xal ταλαιττωρίας δεομένην διὰ 
τὴν ὀχυρότητα τοῦ φρουρίου τοιοῦδε τὴν φύσιν ὑτιάρχοντος" 

3. Πέτραν οὐκ ὀλίγην τῇ τιξριόδῳ καὶ μῆχος ὑψηλὴν παντα- 
χόϑεν περιερρώγασι βαϑεῖαι φάραγγες χάτωϑεν ἐξ ἀοράτου τέρ- 
ματος χρημνώδεις καὶ πιάσῃ βάσει ζῴων ἀτιρόσιτοι, τελὴν ὅσον χατὰ 
δύο τόπους τῆς ττέτρας εἰς ἄνοδον ovx εὐμαρῆ τταρειχούσης. ἔστι 

δὲ τῶν ὁδῶν ἡ μὲν ἀτιὸ τῆς quaii λίμνης τερὸς ἥλιον aví- 
σχοντα, καὶ πάλιν αττὸ τῆς δύσεως ἡ | gov 75 χαλοῖσι 

δὲ τὴν ἑτέραν ὄφιν, τῇ στενότητι προσεικάσαντες χαὶ τοῖς συνεχέσιν 
ἑλιγμοῖς" κλᾶται γὰρ περὶ τὰς τῶν χρημγῶν ἐξοχὰς xai πολλάχις 
εἰς αὑτὴν. ἀνατρέχουσα χαὶ κατὰ μικρὸν αὖϑις ἐκμηκυνομένη μόλις 
WaeveL τοῦ πρόσω. δεῖ δὲ πταραλλὰξ τὸν δι᾿ αὐτῆς βαδίζοντα τὸν 

PAMLVRC Lat Zonaras I p. 558. 

1 μασάδα Δ μάσαδαν C 4t] ἦκτο PAL ixvo M 2 φρουρὰσ, ἃ ex 

oi aut αἴ corr. P ante ἐν erasum ὁ P 3 αὐτῆς] αὐτοῖσ À μέρεσιν, 
Q-ex 1 corr. X 5 xal — φυλάξοντας] utque custodes perseuerarent Lat 

διανέμει! διαμένειν VRCLat φυλάξαντασ Α φυλάξαντασ, αν ex corr. V 
6 τόπον] τὸν τόπον 71 1 χαταλαβῶών Herwerden 9 μόνη VR ταλαι- 
πορία P 10 τοῦτο] τούτω MR et ex corr. C τούτω- V 11 εἰς τὸ στρα- 
τόπεδον om. P 12 ταῦτα VR προοιχονομισάμενοσ R σίλβασ, B 
suppl. L 13 zoAgo KR δεομένησ (c paene eras. A) PAL 14 τοιοῦδε] 
τοιούτου δὲ À 10 περιερρόγασι ἃ χάτωϑεν)] καὶ κάτωϑεν PLat 
ἀοράτου, ov i. ras. 2—3]itt. m. 2 V 11 χρημνώδεις] κρημνώδεισ δ᾽ ὅδοὶ C 
18 τόπου R τρόπους uertit Lat εὐμαρεῖ A 19 ἡ uiv τῶν ὁδῶν tr. P 
ὁδῶν iterauit V!  asfaltidis cod. Vat. Lat 20 χαὶ --- πορευϑῆναι] et alterum 

ab occidente facilius ambulari Lat óaov VR 21 παρειχάσαντεσ L 
22 ἐλιγμοῖσ AMLVRC κρημνὸν C 28 αὐτὴν PALVOC ἀναστρέφουσα 
ΡΑΜΥΆΒΟ reuertens Lat 24 δεῖ — p. 607,1 ἐρείδεσϑαι] namque mutanti uesti- 
gium necesse est pede altero niti Lat παραλὰξ P 
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ἕτερον τῶν ποδῶν ἐρείδεσϑαι. ἔστι δὲ πρόδηλος ὕλεϑρος" éxavé- 
' , - ς , - " , - ? 

oc 9ev yao Badog χρημνῶν vitoxéynve τῇ φοβερότητι τιᾶσαν εὑτολ- 

μίαν ἐχηελῆξαι δυνάμενον. διὰ τοιαύτης ovv ἐλϑόντι σταδίους τριά- 
, τ j ) " j 3121273 

xovra χορυφὴ τὸ AÀourov ἐστιν Ovx εἰς 0S0 τέρμα συνηγμένη, ἀλλ 
c E] 35 ) , P] , ] 315eN , — CONES 
(0T εἶναι xav ἄχρας émí;eÓov. &xl ταύτῃ τιρῶτον uiv ὃ ἀρχιε- 

' 2 , 9 , , ^v 

ρεὺς ῳχοδομήσατο φρούριον Ιωνάϑης xai τιροσηγόρευσε Moocóav, 
[42 Duc , - - ' : ^ « 3 ΄ ; ΜΕ VS c τ: 

voveooy ὃ ρώδῃ τῷ βασιλεῖ διὰ τιολλῆς ἐγένετο σηουδῆς ἡ τοῦ 
, m , ' 5! , * , ^ 

χωρίου χατασχευή. τεῖχός τὲ γὰρ ἤγειρε τυξερὶ πιάντα τὸν χύχλον 
29 T v) , - ^ , 

τῆς χορυφῆς ἑπτὰ σταδίων ὄντα λευχοῦ μὲν λίϑου τιετοιημένον, 
c ^ , ^ , 2 ' , » , $i! ) - 

υψψος δὲ δώδεχα χαὶ τιλάτος οχτὼ ττήχεις ἔχον, τριάχοντα δὲ αὐτῷ 
, 2 , v ΕἼ 

xal ἑπτὰ τούργοι τιεντηκονταπήχεις ἀνειστήχεσαν, ἐξ ὧν ἣν εἰς οἷ- 
, S - E , 2 Y , 

χήματα διελθεῖν τυερὶ “τᾶν τὸ τεῖχος ἔνδον ῳχοδομημένα. τὴν γὰρ 
^ , M 2 Ψ - 

χορυφὴν zíova xal zttÓ0(ov πταντὸς οὐσαν μαλαχωτέραν avr«ev εἰς 
, ς - ' - 3 , , 

γεωργίαν ὃ βασιλεύς, ἵν᾿ εἴ ποτὲ τῆς ἔξωϑεν τροφῆς ἀπιορία yé- 
b 2 - , - , γοιτο, μηδὲ ταύτῃ χάμοιεν οἱ τὴν αὐτῶν σωτηρίαν τῷ φρουρίῳ 

’ , 2 - M γχεξτειστευχότες. xol βασίλειον δὲ χατεσχεύασεν iv αὐτῷ κατὰ τὴν 
3 - , 3 , € , - - , - 

a;t0 τῆς ἑσπέρας ἀνάβασιν, ὑποχάτω uiv τῶν τῆς ἄχρας τειχῶν, 
* EY ' » 3 ^g - * , ^ "E 5 c 

χερὸς δὲ τὴν ἄρχτον ἑχχλίνον. τοῦ δὲ βασιλείου τὸ τεῖχος ἣν ὑψει 
μέγα χαὶ καρτερόν, σύργους ἔχον ἕξη κονταπήχεις ἐγγωνίους τέτταρας. 
5j ve τῶν οἰκημάτων ἔνδον xal στοῶν χαὶ βαλανείων κατασκευὴ 
σπαντοία xol τιολυτελὴς ἦν, χιόνων μὲν ἁπανταχοῦ μονολίϑων ὑφε- 

, - - , , 

στηχότων, τοίχων δὲ xol τῶν ἐν τοῖς οἰχήμασιν ἐδάφων λίϑου 
στρώσει τύεττοιχιλμένων. τιρὸς ἕχαστον δὲ τῶν οἰχουμένων τότεων 

7 s e p 
ἄνω τὲ xol τιερὶ τὸ βασίλειον χαὶ πρὸ τοῦ τείχους zv0ÀÀoUG xal 

᾽ , , 2 A 7 - c 
μεγάλους ἐτετμήχει λάχχους ἐν ταῖς πέτραις φυλαχτῆρας ὑδάτων, 

PAMLVRCLat 

1 τοῖν ποδοῖν ὁ δὲ] δὲ zal τῶ παρολισϑάνειν C ἑἕἑκατέροϑεν R ἕτε- 
ρωϑεν Destinon ὃ core MVR ἐπίπεδον, ὃ ex v corr. A ἐπίπεδοσ C 
πρῶτοσ VROLat 0 μασάδαν, & 8. ἃ μάσαδαν Ο 1 δὲ ΥΒ ἡρωιδηι 1, 
ἢ om. L 9 τῆς χορυφῆς] eius Lat ἑπτὰ σταδιον P, unde ἑπταστάδιον 
Destinon ἑπτὰ] sexaginta Lat 10 δὲ om. L ἔχων PAC τριά- 

xovra] uiginti Lat δ᾽ LC 11 πῦργοι καὶ ἑπτά tr. L ἀνεστήχεσαν 
L in eo stabant Lat ἐνειστήχεσαν Herwerden οἰκοδομήματα 1, 12 τὸ 
εἶν P 13 πίονα] πλείονα 1, ποιουμενα C παντὺσ οὖσαν πεδίου tr. M 

ἵνα VR ἔξωϑεν] ἔξω LVRC 16 ἐν αὐτῷ! sibi (h. e. ἑαυτῷ) Lat fort. 
es 18 δὲ om. MVRC et fort. Lat ἐχχλίνων Ῥ ἐγκλίνον MLVRC 
19 ἔχων P ξξηχονταπήχεισ ἔχον tr. M ἐχγωνίουσ PA! τέτταρασ, τ 
(n ταὶ i. ras. A τέσσαρασ Μ 242 δὲ] τε 1 οἰχήμασι Υ ἐδαφῶν MLVRC 
et ex corr. ἃ λίϑου στρώσει] λίϑοισ τρώσει R 23 πρὸς — - τόπων] ad 
singula uero habitacula Lat 24 τὸ om. A πρὸ τοῦ τείχους] ante turres 
Lat | 25 ἐτεχμήζχει 1, 
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μηχανώμενος εἶναι χορηγίαν ὅση τῷ ἐχ πηγῶν ἔστι χρωμένοις. 
ὀρυχτὴ δ᾽ ὁδὸς éx τοῦ βασιλείου πρὸς ἄχραν τὴν κορυφὴν ἀνέφερε 
τοῖς ἔξωϑεν ἀφανής. οὐ μὴν οὐδὲ ταῖς φανεραῖς ὁδοῖς ἦν οἷόν τε 
χρήσασϑαι ῥᾳδίως ττολεμίους" 7) μὲν γὰρ ξῴα διὰ τὴν φύσιν, ὡς 
προείπαμεν, ἐστὶν ἄβατος, τὴν δ᾽ amó τῆς ἑσττέρας μεγάλῳ xarà 

v) στενότατον πύργῳ διετείχισεν ἀττιέχοντι τῆς ἄχρας πήχεων οὐχ 
ἔλαττον διάστημα χιλέων, ὃν οὔτε τταρελϑεῖν δυνατὸν ἣν οὔτε δάδιον 
ἑλεῖν" δυσέξοδος δὲ xal τοῖς μετὰ ἀδείας βαδίζουσιν ἐπεεττοίητο. 

οὕτως μὲν οὖν πιρὸς τὰς τῶν :τολεμίων ἐφόδους φύσει τε χαὶ χειρο- 
χοιήτως τὸ φρούριον ὠχύρωτο. 

4. Τῶν δ᾽ ἔνδον ἀποχειμένων τεαρασχευῶν ἔτι μᾶλλον ἄν τις 

ἐθαύμασε τὴν λαμττρότητα xal τὴν διαμονήν" σῖτός τε γὰρ ἀπέχειτο 
σολὺς x«l ztoÀov χρόνον ἀρχεῖν ἱχανώτατος οἶνός τὲ ττολὺς ἣν χαὶ 

ἔλαιον, ἔτι δὲ σπταντοῖος ὁστερίων χαρπτὸς xal φοίνικες ἐσεσώρευντο. 
πάντα δὲ εὗρεν ὃ Ἐλεάζαρος τοῦ φρουρίου μετὰ τῶν σιχαρίων ἐγ- 
χρατὴς δόλῳ γενόμενος ἀχμαῖα xol μηδὲν τῶν νεωστὶ χειμένων 
ἀποδέοντα" χαίτοι σχεδὸν ἀττὸ τῆς πταρασχευῆς εἰς τὴν ὑπὸ Ῥω- 
μαίοις ἅλωσιν ἑχατὸν ἣν χρόνος ἐτῶν" ἀλλὰ xci Ῥωμαῖοι τοὺς στερι- 
λειφϑέντας τῶν χαρττῶν εὗρον ἀδιαφϑόρους. αἴτιον δ᾽ οὐχ ἂν 
ἁμάρτοι τις ὑπολαμβάνων εἶναι τὸν ἀέρα τῆς διαμονῆς ὕψει τῷ 
σεερὶ τὴν ἄχραν πάσης ὄντα γεώδους xci ϑολερᾶς ἀμιγῆ χράσεως. 
εὑρέϑη δὲ xol σταντοίων τιλῆϑος ὅτίλων ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποτε- 
ϑησαυρισμένων, ὡς ἀνδράσιν ἀρχεῖν μυρίοις. ἀργός ve σίδηρος xci 
χαλχὸς ἔτι δὲ xci μόλιβος, ἅτε δὴ τῆς πταρασχευῆς ἐπὶ μεγάλαις 

PAMLVRCLat 

1 μηχανώμενος — χρωμένοις] tantam molitus abundantiam, quantam qui 
fontibus uterentur haberent Lat χορηγίαν suppl. in exitu uersus A τῷ] 
Niese τῶν codd. ἐχ τῶν πηγῶν L χρωμένων € 2 0$ VR δδὸς] ὃ δὲ 

ὁδὸσ V! ἀνεφέρετο VRC 4 τοὺσ πολεμίου M — 5 προείπομεν MV?C 
ἀβατόσ ἐστιν tr. C tjr] τὸ P à] δὲ VR ἀπὸ, supra ὁ m. 2 pinxit 
aliquid quod intellegi non potuitinL 6 τὸ] zo A στενώτατον PMC πύρ- 
yov À πηχῶν L 1 ἐλαττω CO ἔλλαττον R! 8 μετ LVRO 9 οὕτω PVRC 
πολέμων ῬΑ χειροποήτωσ KR χειροποιήτουσ € 11 i. marg. 1β. C 
δὲ R  πσαραχειμένων L 12 diuturnitatem et opulentiam tr. Lat διανο- 
μήν PA 13 ἀρχεῖν] εἰπεῖν VR ἦν om. V! 14 ὀσπρίον C ἐσεσώ- 

v 

ρεντο V ἐπεσώρευτο KR 15.0 LO τοῦ φρουρίου] μετὰ τοῦ φρουρίου 
PA! ἐν τῶ φρουρίω M 10 γεγενημένοσ L 18 éxavóv] ἑχατοστὸσ 1, 
QC περιειλειφρϑέντασ C! 19 δὲ VR. 20 ἁμάρτῃ Ὁ διανομῆσ € 
τῷ] ex corr. ἃ τῶν PA!'MLVRO 22 ἀποτεϑησαυρισμένον OLat 28 μυρίοισ, 
: ante g i. ras. m. 2 R. 24 μόλιβος] μόλυβδοσ C μόλιβδος Dindorf 

[21] 
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,ὔ , P , ς € ' €4 - ^ , 

αἰτίαις γενομένης" λέγεται γὰρ αὑτῷ τὸν Ἡρώδην τοῦτο τὸ φρούριον 
ς ^ € ^t. V *, - € , M ' 

εἰς ozoqvynv ἑτοιμάζειν ÓuzAoDv ὑφορώμενον χίνδυνον, τὸν uiv 
» , - 2 J , ^ ^A - 

χαρὰ τοῦ τιλήϑους vOv Ιουδαίων, ur καταλύσαντες ἐχεῖνον τοὺς 
^ 2 Y , x 3. EN ' J XN A A , M /F, S bI 

ztQO αὐτοῦ βασιλέας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν χαταγάγωσι, τὸν μείζω δὲ καὶ 
" - ^ , / , 

χαλεχιώτερον ἕχ τῆς βασιλευούσης -iyvzrov Kàeomavoag. αὑτὴ 
- τὰ 35 ' , 2 L "47 

yàg τὴν αὑτῆς γνώμην ovx ércelyev, ἀλλὰ ττολλάχις ΑἸντωνίῳ λόγους 
, c , 2 Ἐς 2 - , ) 3. —- 

χιροσέφερε τὸν uiv Hooó0nv ἀνελεῖν ἀξιοῦσα, χαρίσασϑαι δ᾽ αὑτῇ 
' , - 2 V , , ^ -—^ » 2€ , 

τὴν βασιλείαν τῶν [ovóatov δεομένη. xol μᾶλλον ἂν τις ἐϑαύμασεν, 
ci E , 2 ; ΄ - c 
ὅτι μηδέτεω τοῖς τιροστάγμασιν ᾿Αντώνιος ὑτταχηχόει καχῶς ὑττὸ 

- 3 , d ^ , p cr - ^ , 

τοῦ πρὸς αὑτὴν ἔρωτος δεδουλωμένος, οὐχ ὅτι ττερὶ τοῦ μὴ χαρίσα- 
, , , € , , 

σϑαι πιροσεδόχησεν. διὰ τοιούτους μὲν φόβους Ἡρώδης Ἡασάδαν 
, C ΄ 2 , - * 3 

xorceoxcvaGuévog ἔμελλεν Ῥωμαίοις ἀττολείνψνειν ἔργον τοῦ πτρὸς [ov- 

δαίους πολέμου τελευταῖον. 
3 ^ * P Lad » , , ^ , c 

9. Ἐπεὶ γὰρ ἔξωϑεν ἤδη τιεριτετειχίχει στάντα τὸν τόπον O 
- € , - , 3 - 

τῶν Ῥωμαίων, ὡς τεροξίπταμεν, ἡγεμών, xol τοῦ μή τινα αττοδρᾶναι 
M 2 , , τες 

χυρόνοιαν ἐπτεττοίητο τὴν ἀχριβεστάτην, ἐνεχείρει τῇ ττολιορχίᾳ μόνον 
ς , D , Y 

εὑρὼν ἕνα vóztov ἐπιβολὴν χωμάτων δέξασϑαι δυνάμενον. μετὰ γὰρ 
n , ^ b - c ' 2! 

τὸν διατειχίζοντα ττύργον τὴν αἸτὸ τῆς δύσεως ὁδὸν ἀγουσαν εἴς τὲ 
2 , 5 2 - 

τὸ βασίλειον χαὶ τὴν ἀχρώρειαν ἣν τις ἐξοχὴ ττέτρας εὐμεγέϑης τῷ 
“ΟἿ ^ ^ , - C [24 - , 

χελάτει «cl ττολὺ τιροχύπτουσα, τοῦ δὲ vyovc τῆς ασάδας τρια- 
, ς " ^ 2 3 M 2 , - , 

χοσίους ττήχεις ὑποχάτω" “Ἰευχὴν ὃ αὑτὴν ὠνόμαζον. ἐπὶ ταύτην 
5 2 ; ; - 

ovy ἀναβὰς xal xcraGyOv αὐτὴν ὃ Σίλβας ἐχέλευε τὸν στρατὸν χοῦν 
ἐπιφέρειν. τῶν δὲ τιροϑύμως xal μετὰ τιολλῆς χειρὸς ἐργαζομένων 

" , , ^ -“ 2) , 

στερεὸν elg διαχοσίους τιήχεις ὑψώϑιη τὸ χῶμα. ov μὴν ovre βέ- 
14 , - 5 ΒΞ , 

βαιον οὔτε αὐταρχὲς ἐδόχει τοῦτο τὸ μέτρον εἶναι τοῖς μηχανήμασιν 

PAMLVRCLatHegesippus V 52 p. 377. Zonaras I p. 558. 
1 γεναμένησ PA1V!R αὑτῷ] αὐτὸ P αὐτῶ AL ξαυτῶ VRC τοῦτο] 

idipsumLat 2. ἀποφυγὴν], ἐτοιμάζηνα ὑφωρόμενον PA 8 τοῦ. R 
πλήϑους] πλήϑουσ τῆσ βρώσεωσ (τῆσ βρώσεωσ deletum) Ὁ 4 βασιλεί: o 1, βα- 
σιλέωσ Ὁ τὸ μείζω PAVR τὸ μεῖζον ML 5 βασιλειούσησ VR αὕτη 
A αὐτὴ 1, 6 αὐτῆσ codd., corr. Bekker ἀντωνίω, ὦ ex ov corr. C 
" προέφερε R δὲ VR αὐτὴ 1, αὑτῇ Bekker 9 ὑπηχηχόει L 10 ovy — 
12 χατεσχευασμένος om. P οὐχ — ll προσεδόκησεν] quam non domina- 

turam speraret Lat 11 ούτους uiv φόβους — p. 611, 23 ἢ ϑεῷ primum 
omiserat, post duobus foliis interpositis suppleuit A; uide praefationem $ 2 

φόβους] PAMLVCLips φόβουσ, β i. ras, ovo 8. m. 2 R μάσαδαν O 
12 χατασχευασάμενοσ MC ἔμελε Rt! 13 πολέμω τελευταίω Ὁ 
ποεεκπκκελευταῖ)ον P 14 i. marg. 4y' € 15 προείπομεν MV?O 
ἀποδρᾶν PA! 16 μόνον] μόλις Niese 20 δὲ, ὃ i. ras. A δ᾽ LC ὕψουσ, 
vi.ras. Δ τριαχοσίασ 1 2421 δὲ VRC 23 zai om. P ἐργασαμένων 

VRC 24 διαχοσίασ L 25 ovv LC 
Iosephus VI. 39 
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b] εἰς ἐπιβάϑραν, ἀλλ᾽ in^ αὐτοῦ βῆμα λίϑων μεγάλων συγηρμοσ- 
μένων ἐποιήϑη πεντήκοντα χιύύχεων εὐρός τε xol ὕψος. ἣν δὲ τῶν 
ἄλλων τὲ μηχανημάτων ἢ χατασχευὴ τυαρατυλησία τοῖς ὑπὸ μὲν 
Οὐεσπτασιαγνοῦ πρότερον, μετὰ ταῦτα δ᾽ ὑπὸ Τίτου τιρὸς τὰς στο- 
λεορκέας ἐπινοηϑεῖσι, xai πύργος ἑξηχοντάτεηχυς σονδρελέσθῃ σιδήρῳ 

καταπεφραγμένος ἅπας, ἐξ οὗ πολλοῖς ὀξυβελέσι χαὶ πετροβόλοις 

βάλλοντες οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς ἀττὸ τοῦ τείχους μαχομένους ταχέως 
ἀνέστειλαν καὶ τυροχύτετειν ἐχώλυσαν. ἐν ταὐτῷ δὲ xoi κριὸν ὃ 
Σίλβας μέγαν χατασχευασάμεγος, συνεχεῖς χελεύσας ποιεῖσϑαι τῷ 
τείχει τὰς ἐμβολὰς μόλις μὲν ἀλλ᾽ οὖν ἀναρρήξας τι μέρος κατή- 
gene. φϑάνουσι δ᾽ οἱ σιχάριοι ταχέως ἔνδοϑεν οἰχοδομησάμενοι 
τεῖχος ἕτερον, ὃ μηδὲ ὑπὸ τῶν μηχανημάτων ἔμελλεν σμοιόν τι τεξί- 
σεσϑαι᾿ μαλαχὸν γὰρ αὐτὸ xol τὴν σφοδρότητα τῆς ἐμβολῆς ὑὕπιεχ- 
λύειν δυνάμενον vougOe τρόττῳ χατεσχεύασαν. δοχοὺς μεγάλας tl 
μῆχος τεροσεχεῖς ἀλλήλαις χατὰ τὴν τομὴν συνέϑεσαν. δύο δὲ ἦσαν 
τούτων στίχοι σπταράλληλοι τοσοῦτον διεστῶτες ὅσον εἶναι ττλάτος 
τείχους, καὶ μέσον ἀμφοῖν τὸν χοῦν ἐνεφόρουν. ὅπως δὲ μηδὲ 
ὑψουμένου τοῦ χώματος ἡ γῆ διαχέοιτο, τιάλιεν ἑτέραις δοχοῖς éztL- 

χαρσίαις τὰς χατὰ μῆχος χειμένας διέδεον. ἣν ovv ἐχείνοις μὲν 

οἰκοδομίᾳ τὸ ἔργον γιαρατύλήσιον, τῶν μηχανημάτων ὃ ai πληγαὶ 
φερόμεναι πρὸς εἶχον ἐξελύοντο xoi τῷ σάλῳ συνιζάνον ἐποίουν 
αὐτὸ στεριφώτερον. τοῦτο συνιδὼν ὃ Σίλβας πυρὶ μᾶλλον αἱρήσειν 

PAMLVRCLatHegesippus V 52 p. 917. Zonaras] p. 558. 

1 sic] oo C ἐπιβάϑρα ex corr. L 2 πηχῶν VRC πηχῶν uiv 1, 

4 ó VR δὅ ἐπινοηϑεῖσα ΒΟ δξξηχοντάπηχεισ P ἐξηκονταπήχεισ A ξξη- 
κονταπήχησ ML ξξήκοντα πήχεισ VR ξξηκοντάπηχησ Ὁ συνετελέσϑη] συνε- 
τέϑη Ὁ 06 ὀξυβέλεσι PLC 9 uéyav ὃ σίλβασ tr. 1, συνεχεῖς] συνεχεῖσ 
δὲ L χελεύσασ τῶ τείχει ποιεῖσθαι tr. Li τῷ τείχει om. C 10 μέρος] 

μέριοσ (μέριοσ C) αὐτοῦ MLVRCLat χατήριψε ῬΑ κατέρριψε L 
11 δὲ VR ωὠχοδομησάμενοι C 12 μηδ LC πήσεσϑαι R 13 xal, x 
ex » corr. uid. A 14 óv»vaug || κε « « *«*s«**«zo P u£ydÀao |* x x «q- 
xog P μεγάλουσ 1, μεγάλα -σ, eras. . V μήχουσ C 15 δ᾽ LC 
16 πλάτοσ ex πλάτουσ Corr. Ὁ 17 ἐνέφερον C συνεφόρουν Zon ὃὲ om. L 
μηδ᾽ Lum Ὁ μηδὲ ὑψουμένου] μὴ τυπτομένου Destinon 18 ὑψουμένου ex ὑψού- 
μενον corr. ἃ ἑτέροισ L ἐπιχαρ-"σίαισ Υ 19 διέδουν L. Dindorf 
20 οἰχονομία ΜῈ, τῶν ἔργων 1, τῷ ἔργῳ Destinon παραπλήσιον] LLat παρα- 
πλησία PALVRC probante Destinone τῶν — 22 στεριφώτερον]) sed quia cedenti 

(sic Destinon cedendi codd.) inferebantur machinarum ictus euanescebant lutoque 

subsidente strictiorem fabricam faciebant Lat δὲ VROC 21 πρὸς εἶχον] 
Hudson et ex corr. T apud Cardwellum προσειχὸσ PLVR προσειχῶσ A πρὸσ 
εἰχὺὸσ MO συνίζανον ML συνήζανον C ἐποίουντ᾽ C 22 στεριφότερον C 
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ἐνόμιζεν τὸ τεῖχος, χαὶ τοῖς στρατιώταις σπιροσέταττε λαμτιάδας 
2€ , » € , ) : n A] . Y JA [e , * ^5 

αἰϑομένας αϑρόους ἐσαχοντίζειν. τὸ δὲ oia δὴ ξύλων τὸ τιλέον 
, - 2 , - , 

χεδητοιημένον ταχὺ τοῦ ztvQOG ἀντελάβετο xal τῇ χαυνότητι πυρωϑὲν 
1 , ^; η B , P] , ) 

διὰ βάϑους φλόγα πολλὴν ἐξεχτύρσευσεν. ἀρχομένου uiv ovy ἔτι ς ἢ E NS v ἐπ 
- ^ ( - "Jj € , ' 2 ^ » ^ 

τοῦ πυρὸς βορρᾶς ἐμτινέων τοῖς Ῥωμαίοις φοβερὸς »v* ἄνωϑεν yàg 
) , ) " f^ ' 4! κ᾿ Ὶ , - 

ατιοστρέφων £m ἐχείνους ἤλαυνε τὴν φλόγα, xal σχεδὸν ἤδη τῶν 
, , DE, , 2 , 

μηχανημάτων ὡς συμφλεγησομένων azéyvooav* ἔπειτα δ᾽ αἰφνίδιον 
γότος μεταβαλὼν χαϑαάττερ ex δαιμονίου τιρονοίας καὶ ττολὺς ivav- 

» , - ^ 5 ον 7 Ἂν 
τίον τινεύσας τῷ τείχει φέρων αὑτὴν προσέβαλε, «cl ττᾶν ἤδη διὰ 
βάϑους ἐφλέγετο. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν τῇ ταρὰ τοῦ ϑεοῦ συμμαχίᾳ 

’ ,’ , v 2 ^ , b , 

κεχρημένοι χαίροντες eig τὸ στρατότιεδον αττηλλάττοντο μεϑ᾽ ἡμέ- 
ραν ἐπιχειρεῖν τοῖς τιολεμίοις διεγνωχότες xai τὰς φυλαχὰς νύχτωρ 

- " , , o , ) , 
ἐχιμελεστέρας ἕποιήσαντο, μή τινες αὑτῶν λάϑωσιν ἀποδράντες. 

2 ' , 2 M 3 ft. - ^ 2 , 

6. Ov μὴν οὔτε αὐτὸς Ἐλεάζαρος ἐν νῷ δρασμὸν ἔλαβεν οὔτε 
P^ - - , , ς - Y "Ἂν 

ἄλλῳ τινὶ τοῦτο “τοιεῖν ἔμελλεν ἐπτιτρέψειν. δρῶν δὲ τὸ μὲν τεῖχος 
€ - 2 , , 2 , ; 

ὑτυὸ τοῦ πυρὸς avaAovuevov, ἄλλον δὲ οὐδένα σωτηρίας τρότιον 
3 «2 3 - 3 - EN $i » ^ € ad , 3 ' ^ 

ovÓ ἀλχῆς ἐπινοῶν, ἃ δὲ ἔμελλον Ῥωμαῖοι δράσειν αὐτοὺς xal 
, M —, 2 d D ΄ ς 2 2 ' & - 

τέχνα xal yvvaixag [αὐτῶν], εἰ χρατήσειαν, oz ὀφϑαλμοὺς αὑτῷ 
, , ' , 3 ^ , zs " 

τιϑέμενος, ϑάνατον χατὰ πάντων ἐβουλεύσατο. xai τοῦτο χρίνας 
- , , 2 πα 7; 

ἐχ τῶν παρόντων ἄριστον, τοὺς ἀνδρωδεστάτους τῶν ἑταίρων συν- 
αγαγὼν τοιούτοις ei τὴν τεορᾶξιν λόγοις πιαρεχάλει" ,,τάλαι διεγνω- 

, c - M 2 , , C Ἢ / 23 » ^ 

χότας ἡμᾶς, ἄνδρες ἀγαϑοί, μήτε Ῥωμαίοις μήτ᾽ ἄλλῳ τινὶ Óov- 
΄ P - , ' e 2 , 2 ' , 2 , λεύειν ἢ ϑεῷ, μόνος γὰρ οὗτος ἀληϑής ἐστι xal δίκαιος ἀνϑρώτεων 

cr - ' - , , - 
δεσπότης, ἤχει νῦν χαιρὸς ἐπαληϑεῦσαι χελεύων τὸ φρόνημα τοῖς 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 380. Zonaras I p. 558. 

1 τοὺσ στρατιώτασ P 2 εἰσακχοντίζειν LVRC ἀχοντίζειν Zon. δ᾽ C 
, E *. P] , 3: , P] , σευ t 

ξυλων, 6 i. ras. 3 litt. L £x ξύλων MZon 4 ἐξεπόρευσεν 1, ἐξεπύρωσεν Lips 
5 " 2. λ, 

οὖν om. PAML ἔτῃ ἤδη Μ 6 ἐπ᾽ εἰσ 11 φόγα A 7 συμφλογησο- 
7/00 , , ^ P] 

μένων P. συμφλεγομένων L ἀπεγνώχεσαν LVRC δὲ VR 8 &vavtíoo 
LVRC 10 βάϑουσ, o i. ras. 2 litt. V 11 ἀπηλάττοντο Ὁ 12 ἐπιχειρεῖν 
toig πολεμίοις] MLVROLatZon ἐπέχειν vovo πολεμίουσ PA 14 i. marg. 
λό Ὁ οὔτ᾽ αὐτὸσ LC οὔτε] οὐδὲ Α ovv LC 15 ἐπιστρέψειν A! 
16 «ve«Aovusvov] ἀνακαιόμενον VRC ó € οὐδὲ VR 17 ἃ δὲ 
ἔμελλον] ἔμελλον δὲ P ἃ δ᾽ ἔμελλον LC 18 τὰ τέχνα M αὐτῶν om. P 
αὑτῷ] Dindorf αὐτῶ PAMVRC αὐτῶν], 19 τιϑέμενος euan. Ρ τοῦτον RC 

κρίνας] z*«***«| P 20 ἔτ: αἰρων P ἑτέρων MV!C συναγαγὼν] uesperi 
congregatos Lat 21 διεγνωχότεσ PA! 22 ἡμᾶς] uobis Lat ^ uve V 
23 μόνος γὰρ οὗτος — p. 612,8 μετὰ τῶν φιλτά bis scripsit, et in quaternionis 
XXXIII fine et in suppletis A, priora expuncta sunt; uide ad p. 609,11 et praefa- 

tionem οὗτος] αὐτὸ L 234 ἦχε (εν P) PAMVRC adest Lat 
39* 
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ἔργοις. πιρὸς ὃν αὑτοὺς μὴ χαταισχύνωμεν τερότερον μηδὲ δουλείαν 
ἀχίνδυνον ὑπομείναντες, νῦν δὲ μετὰ δουλείας ἑλόμενοι τιμωρίας 
ἀνηχέστους, εἰ ζῶντες ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐσόμεθα" πρῶτοί τε γὰρ πάν- 
τῶν ἀτεέστημεν xol ττολεμοῦμεν αὐτοῖς τελευταῖοι. νομίζω δὲ καὶ 
χαρὰ ϑεοῦ ταύτην δεδόσϑαι χάριν τοῦ δύνασϑαι χαλῶς xol ἐλευ- 

ϑέρως ἀποθανεῖν, ὅττερ ἄλλοις ovx ἐγένετο sag ἐλπίδα χρατη- 
ϑεῖσιν. ἡμῖν δὲ πρόδηλος μέν ἐστιν ἢ γενησομένη μεϑ' ἡμέραν ἄλω- 
σις, ἐλευϑέρας δὲ ἡ τοῦ γενναίου ϑανάτου μετὰ τῶν φιλτάτων αἵρεσις. 
οὔτε γὰρ τοῦτ᾽ DU τ σιολέμιοι δύνανται ττάντως εὐχόμενοι 
ζῶντας ἡμᾶς παραλαβεῖν, oU9. ἡμεῖς ἐχείνους ἔτι νιχᾶν μαχόμενοι. 
ἔδει μὲν γὰρ εὐθὺς ἴσως ἐξ ἀρχῆς, ὅτε τῆς ἐλευϑερίας ἡμῖν ἀντι- 

ποιεῖσϑαι ϑελήσασι σιάντα xol τταρ᾽ ἀλλήλων ἀπέβαινε χαλεττὰ καὶ 
παρὰ τῶν πολεμίων χείρω, τῆς τοῦ ϑεοῦ γνώμης στοχάζεσϑαι χαὶ 
γινώσκειν, ὅτι τὸ πάλαι φίλον αὐτῷ φῦλον Ἰουδαίων χατέγνωστο" 
μένων γὰρ εὐμενὴς ἢ μετρίως γοῦν ἀπηχϑημένος, οὐχ ἂν τοσούτων 
μὲν ἀνϑρώττων OUR ὄλεϑρον, τιροήχατο δὲ τὴν ἱερωτάτην αὐτοῦ 

πόλιν πυρὶ xal χατασχαφαῖς πολεμίων. ἡμεῖς δ᾽ ἄρα xol μόνοι 
τοῦ τταντὸς Ἰουδαίων γένους ηλπίσαμεν σπτεριέσεσϑαι τὴν ἐλευϑερίαν 
φυλάξαντες, ὥσπερ ἀναμάρτητοι πρὸς τὸν ϑεὸν γενόμενοι χαὶ μηδε- 
μιᾶς μετασχόντες *, oi xal τοὺς ἄλλους ἐδιδάξαμεν; τοιγαροῦν δρᾶτε, 

σῶς ἡμᾶς ἐλέγχει μάταια προσδοχήσαντας χρείττονα τῶν ἐλπίδων 
τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀγάγχην ἐπαγαγών" οὐδὲ yàg ἡ τοῦ φρουρίου 
φῦσις ἀνάλωτος οὖσα τιρὸς σωτηρίαν ὠφέληκχεν, ἀλλὰ καὶ τροφῆς 
ἀφϑονέαν xoi πλῆϑος ὅπλων xci τὴν ἄλλην ἔχοντες παρασχευὴν 
γεξριττεύουσαν b; αὐτοῦ τιδριφανῶς τοῦ ϑεοῦ τὴν ἐλπίδα τῆς 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 9381. 

1 αὐτοὺσ PV!R et in suppletis A ἑξαυτοὺσ C 2 νυνὶ VRC μετὰ] 
τὰ À 3 ὑπὸ] eni Naber ἐσώμεϑα (ἐσόμεθα ex corr. in suppletis) A 
τε om. LLat et in prioribus A 4 ó om. C 5 δεδόσϑαι) ἡμῖν δεδόσϑαι 
CLat x«l] om. PMLVR et in prioribus A, s. A in suppletis 7 ἐστι C 

8 ἐλευϑέρα] ἐλευϑερία L.— à' C yevalov C αἵρεσις] ἀναίρεσισ 1, 9 τοῦτ᾽] 
ταῦτα VR ταῦτ᾽ Ο 10 οὐτε VR. ἔτι] ἐστὲ PA! ἔστι Μ ἔτι μην Υ' 11 εὐϑυσ 
ex corr.  ἔἴσωσ tv9vo tr. Ὁ ὅτε] τὸ L 14 γιγνώσχειν L φίλον] 
φιλούμενον A χατέγνωστο] ἀπωλείαν (ἀπωλεία C) χατέγνωστο LOLat 

15 μένων] μὲν ov P μέτριοσ (o ex ὦ corr. A) AC γοῦν] γοῦν ἡμῖν 
AMLVRCLat ἀπεχϑημένοσ AL τοσοῦτον VRC 16 περίδεν PA 
αὐτῶ 1, 11 δὲ VR 18 περιέσεσϑαι] περιελέσϑαι PA superare Lat 
19 φυλάξοντεσ 1, ϑεὸν  ἙῈῈῈ μενοι P γινόμενοι ἃ μηδεμιᾶς μετα- 

σχόντες] PALVRO μηδεμιᾶσ μετασχ όντεσ παρανομίασ M nullius culpae participes 
fuissemus Lat μηδεμιᾶς μετασχόντες ἁμαρτίας Hudson μηδενὸς “μιάσματος μετα- 

σχόντες Destinon 21 προσδοχήσαντεσ A 22 ἐπάγων L οὐδὲ! Bekker 
οὔτε codd. γὰρ] γὰρ ἡμᾶσ LVRCLat 28 ὠφέλησεν PAM 
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σωτηρίας ἀφῃρήμεϑα. τὸ γὰρ τεῦρ εἰς τοὺς “τολεμίους φερόμενον 
ovx αὐτομάτως ἐπὶ τὸ κατασχευασϑὲν τεῖχος ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνέστρειψεν, 
ἀλλ᾽ ἔστι ταῦτα χόλος πολλῶν ἀδιχημάτων, ἃ μανέντες εἰς τοὺς 

ὁμοφύλους ἐτολμήσαμεν. ὑττὲρ ὧν μὴ τοῖς ἐχϑίστοις Ρωμαίοις δίκας 
ἀλλὰ τῷ ϑεῷ δι᾿ ἡμῶν αὐτῶν ὑττόσχωμεν᾽ αὗται δέ εἰσιν ἐχείνων 

μετριώτεραι" ϑνησχέτωσαν γὰρ γυναῖχες ἀνύβριστοι καὶ πεαῖδες 
δουλείας ἀπιείρατοι, μετὰ δ᾽ αὐτοὺς ἡμεῖς εὐγενῆ χάριν ἀλλήλοις 
σταράσχωμεν χαλὸν ἐντάφιον τὴν ἐλευϑερίαν φυλάξαντες. τιρότερον 
δὲ xal τὰ χρήματα xci τὸ φρούριον ztvol διαφϑείρωμεν" λυτεηϑύ- 
σονται γὰρ Ῥωμαῖοι, σαφῶς οἶδα, μήτε τῶν ἡμετέρων σωμάτων 
χρατήσαντες χαὶ τοῦ χέρδους ἁμαρτόντες. τὰς τροφὰς μόνας ἐάσω- 

μεν" αὗται γὰρ ἡμῖν τεϑνηχόσι μαρτυρήσουσιν ὅτι μὴ κατ᾽ ἔνδειαν 
ἐχρατήϑημεν, ἀλλ᾽ ὥστιερ ἐξ ἀρχῆς διέγνωμεν, ϑάνατον ἑλόμενοι 
χυρὸ δουλείας." 

7. Ταῦτα Ἐλεάζαρος ἔλεγεν. οὐ μὴν xav αὐτὸ ταῖς γνώμαις 
χεροσέτειτοτε τῶν τταρόντων, ἀλλ᾽ οἱ μὲν Éo:wevÓov ὑτταχούειν καὶ 
μόνον οὐχ ἡδονῆς ἐνετείμσελαντο χαλὸν εἶναι τὸν ϑάνατον νομί- 
Lovreg, τοὺς δ᾽ αὐτῶν μαλαχωτέρους γυναιχῶν xal γενεᾶς οἶχτος 

εἰσήει, πτάντως δὲ xol τῆς ἑαυτῶν προδήλου τελευτῆς εἰς ἀλλήλους 

ἀποβλέγοντες τοῖς δαχρύοις τὸ μὴ βουλόμενον τῆς γνώμης ἐσή- 
μαινον. τούτους ἰδὼν Ἐλεάζαρος ἀττοδειλιῶντας xol πρὸς τὸ uéye- 
Joc τοῦ βουλεύματος τὰς ψυχὰς ὑτεοχλωμένους ἔδεισε, μή ποτὲ χαὶ 
τοὺς ἐρρωμένως τῶν λόγων ἀχούσαντας αὐτοὶ συνεχϑηλύνωσι ztOT- 
γιώμενοι χαὶ δαχρύοντες. οὔχουν ἀνῆχε τὴν “ταραχέλευσιν, ἀλλ᾽ 
αὑτὸν ἐπεγείρας καὶ πολλοῦ λήματος τελήρης γενόμενος λαμτεροτέ- 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 381. 
2 ἀνέστρεψεν] ἀνετρέψαμεν C 3 πολῶν R μανάντεσ L 5 ór 

om. V δ᾽ εἰσὶν LC 1 δὲ VR εὐγενῆ] συγγενῆ L 9 τὸ φρούριον 
καὶ τὰ χρήματα tr. VRC διαφϑείρομεν 1, λυπήσονται L. Dindorf 

10 γὰρ om. αὶ μηδὲ PAM 11 ἁμαρτῶντεσ (ante u ras. 1 litt. A) PAR? 

12 χατἾ δι᾿ VRC 13 ἑλόμενοι εἱλάμενοι PA! εἱλόμεϑα ER et ex corr. AV 
εἱλάμεϑα V'CLips 17 οὐχὶ L ἡδοναῖσ L ἐμπίπλαντο PA!L éve- 
πίπλαντο C et ex corr. A 2uniunAavto V énlun2avto ἢ 18 τοὺς — 20 ἐσή- 
μαινον] qui uero molliores erant, coniugum ac familiarum suarum misericordia 

uel etiam proprius quemque apertissimus interitus deterrebat: aliusque alium in- 

tuentes. contrarium uoluntatis suae motum lacrimis designabant Lat δὲ 

VR αὐτῶν, v suppl. M 19 πάντοσ A εἰς] εἰσ γὰρ ex corr. A 
εἰσ τε MCLat 21 ἀποδειλιῶντας, δειλι d. ras., ὦ ex ὁ corr. Α 

v. 

22 ἀποχλωμένουσ L 23 τοὺς om. C ἐρρωμένωσ, c0 €X ovg COIT. 

AV αὐτοὶ αὐτοῖσ L συνεχϑηλύνουσι PA! 25 αὐτὸν LVR 
ἑαυτὸν 5 λήματος] Richter λήμματοσ codd. spiritu Lat 
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ροις ἐνεχείρει λόγοις τεερὶ ψυχῆς ἀϑανασίας, μέγα τε σχετλιᾶσας 

χαὶ τοῖς δαχρύουσιν ἀτενὲς ἐμβλέψας ἢ πλεῖστον, εἶστεν, ἐψεύσϑην 
γομίζων ἀνδράσιν ἀγαϑοῖς τῶν ὑττὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγώνων συνα- 
ρεῖσϑαι, ζῆν καλῶς ἢ τεϑνάναι διεγνωχόσιν. ὑμεῖς δὲ ἥτε τῶν 
τυχόντων οὐδὲν εἰς ἀρετὴν οὐδ᾽ εὐτολμίαν διαφέροντες, οἵ γε χαὶ 
τὸν ἐπὶ μεγίστων ἀτταλλαγῇ καχῶν φοβεῖσϑε ϑάνατον δέον ὑτεὲρ 
τούτου μήτε μελλῆσαι μήτε σύμβουλον ἀναμεῖναι. τεάλαι γὰρ εὐϑὺς 
à; τῆς πρώτης αἰσϑήσεως παιδεύοντες ἡμᾶς oi πάτριοι xol ϑεῖοι 

λόγοι διετέλουν ἔργοις ve xol φρονήμασι τῶν ἡμετέρων τιρογόνων 
αὐτοὺς βεβαιούντων, ὅτι συμφορὰ τὸ ζῆν ἐστιν ἀνϑρώποις, οὐχὶ 
ϑάνατος. οὗτος μὲν γὰρ ἐλευϑερίαν διδοὺς ψυχαῖς εἰς τὸν οἰχεῖον 
χαὶ χαϑαρὸν ἀφίησι τόπον ἀτταλλάσσεσϑαι :τιἄσης συμφορᾶς aza- 
ϑεῖς ἐσομένας, ἕως. δέ εἰσιν ἐν σώματι ϑνητῷ δεδεμέναι χαὶ τῶν 
τούτου χαχῶν συναναττίμτελανται, τἀληϑέστατον εἰπεῖν, τεϑνήκασι" 

χοινωγία γὰρ ϑείῳ πρὸς ϑνητὸν ἀττρεπής ἐστι. μέγα μὲν οὖν δύνα- 
ται ψυχὴ xal σώματι συνδεδεμένη " ποιεῖ γὰρ αὐτῆς ὄργανον αἶσϑα- 
γόμενον ἀοράτως αὐτὸ κινοῦσα χαὶ ϑνητῆς φύσεως “τεραιτέρω σερο- 
ἄγουσα ταῖς πράξεσιν" ov μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἀπολυϑεῖσα τοῦ χαϑέλ- 
χοντος αὐτὴν βάρους ἐπὶ γῆν καὶ προσχρεμαμένου χῶρον ἀττολάβῃ 
τὸν οἰκεῖον, τότε δὴ μαχαρίας ἰσχύος καὶ πανταχόϑεν ἀχωλύτου 
μετέχει δυνάμεως, ἀόρατος μένουσα τοῖς ἀνϑρωπίνοις ὄμμασιν 
ὥσττερ αὐτὸς ὃ ϑεός" οὐδὲ γὰρ ἕως ἐστὶν ἐν σώματι ϑεωρεῖται" 
πρόσεισι γὰρ ἀφαγῶς καὶ μὴ βλεπομένη “τάλιν ἀτταλλάττεται, μίαν 
μὲν αὐτὴ φύσιν ἔχουσα τὴν ἄφϑαρτον, αἰτία δὲ σώματι γινομένη 

PAMLVRC LatHegesippus V 53 p. 378 sq. 

2 jaxovovon] δάκρυσιν PLR δάχρασιν C — 3 νομίζων — 5 διεγνωχόσι"»)] 
qui putarem uiros foríes pro libertate certantes mori bene malle quam uiuere 

Lat τῶν] τὸν Μ ἀγῶνα Μ συναρεῖσϑαι) Niese duce Hudsono συναι- 
ρεῖσϑαι codd. συναίρεσϑαι Berol. et teste Hudsono i. marg. Busb. 4 δ᾽ C 
ἦτε] ἥτε A!L οὔτε P praestatis Lat 5 οὐδὲ VR εὐτολμίαν] εἰσ εὐτολ- 
μίαν ΜΥΒΟ εὐτολμίᾳ Destinon 6 τὸν] τῶν PA!VC φοβεῖσϑαι AV!R 
7 yag] enim et Lat 9 φρονήματι P 10 αὑτοὺσ P ἀνϑρώποσ € 
ovyl] οὐχ ὃ Bekker 11 μὲν iterauit L 12 ἀπαλλάσεσϑαι Α ἀπαλάσσε- 
σϑαι ἈΓ συμφορᾶσ, o suppl. m. 2 ΒΒ 13 ἐσομένασ, « ex corr. δ᾽ LC 
14 συναπίμπλανται V συναναπίπλανται Ὁ τἀληϑὲσ tintiv M — 15 ἀπρεπέσϊ;, 
μὲν om, P 16 συνδεδεμένη- L αὑτῆς Bekker 17 αὐτῶ P πε- 
κε 

ρθετέρω ΔΒ 18 χκαϑέλχοντος] PAMLVCLips χαϑελχτὸσ Β 19 πρὸσχρεμ.- α- 
μένου ἃ προσχρεμαμένου, oi. ras. m. 2 L προσχρεμμαμένου € προσχρεμα ε * * * * 

AUREAM) ; ue e 
P ἀπολάβει L 21 μένουσα] μὲν οὐσα PAL ἀνϑρωπίνοισ, litt. ivo ex 
oc corr. uid. 1 22 ó om. ἃ ἕως] óc AL fort. recte 28 πρόσεισει P 
ἀπαλλάτταται Ῥ ἀπαλάττεται, E ex a corr. C 24 αὐτὴ] Bekker αὕτη codd. ipsa Lat 

10 

20 



10 

20 

DE BELLO IUD. VII 347—356 (VIII 7) 615 

μεταβολῆς. ὅτου yàg ἂν ψυχὴ τπιροσψαύσῃ, τοῦτο ζῇ καὶ τέϑηλεν, 
ὅτου δ᾽ ἂν ἀπαλλαγῇ, μαρανϑὲν ἀποϑνήσχει" τοσοῦτον αὐτῇ πιερί- 
ἐστιν ἀϑανασίας. ὕπνος δὲ τεχμήριον ὑμῖν ἔστω τῶν λόγων ἐναρ- 
γέστατον, ἐν ᾧ ψυχαὶ τοῦ σώματος αὐτὰς μὴ τιεριστιῶντος ἡδίστην 
μὲν ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἐφ᾽ αὑτῶν γενόμεναι, ϑεῴ δ᾽ ὁμιλοῦσαι χατὰ 
συγγένειαν ττἄντὴ μὲν ἐπιφοιτῶσι, πολλὰ δὲ τῶν ἐσομένων 7ερο- 
ϑεσείζουσι. τέ δὴ δεῖ δεδιέναι ϑάνατον τὴν ἐν ὕτενῳ γινομένην 
ἀνάπαυσιν ἀγαπῶντας; ττῶς δ᾽ οὐκ ἀνόητόν ἐστιν τὴν ἐν τῷ ζῆν 
ἐλευϑερίαν διώχοντας τῆς ἀιδίου φϑογεῖν αὑτοῖς; ἔδει μὲν οὖν 
ἡμᾶς οἴχοϑεν σιεταιδευμένους ἄλλοις εἶναι “ταράδειγμα τῆς πρὸς 
ϑάνατον ἑτοιμότητος" ov μὴν ἀλλ᾽ εἰ xol τῆς zaga τῶν ἀλλοφύ- 
λων δεόμεϑα τηίστεως, βλέψωμεν εἰς ᾿Ινδοὺς τοὺς σοφίαν ἀσχεῖν 

ὑτεισχνουμένους. ἐχεῖνοί τὲ γὰρ ὄντες ἄνδρες ἀγαϑοὶ τὸν μὲν τοῦ 
ζῆν χρόνον ὥστιερ ἀναγχαίαν τινὰ τῇ φύσει λειτουργίαν ἀχουσίως 
ὑπομένουσι, σπεύδουσι δὲ τὰς ψυχὰς ἀπολῦσαι τῶν σωμάτων, χαὶ 
μηδενὸς αὐτοὺς ἐπιείγοντος καχοῦ μηδ᾽ ἐξελαύνοντος πιόϑῳ τῆς ἀϑα- 

γάτου διαίτης σπιρολέγουσι μὲν τοῖς ἄλλοις ὅτι μέλλουσιν ἀτειέναι, 
χαὶ ἔστιν ὃ χωλύσων οὐδείς, ἀλλὰ πάντες αὐτοὺς εὐδαιμονίζοντες 

χερὸς τοὺς οἰχείους ἕχαστοι διδόασιν ἐτειστολάς" οὕτως βεβαίαν xci 

ἀληϑεστάτην ταῖς ψυχαῖς τὴν μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι δίαιταν τεετειστεύ- 
χασιν. οἱ δ᾽ ἐπειδὰν ἐπταχούσωσι τῶν ἐντεταλμένων αὐτοῖς, πυρὶ 
τὸ σῶμα παραδόντες, ὅπως δὴ xal χκαϑαρωτάτην ἀποχρίνωσι τοῦ 
σώματος τὴν Ψυχήν, ὑμνούμενοι τελευτῶσιν" ὅᾷον γὰρ ἐχείνους εἰς 
τὸν ϑάνατον οἱ φίλτατοι zQoztéuztovoww ἢ τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων 
ἕχαστοι τοὺς στολίτας εἰς μηχίστην ἀποδημίαν, xal σφᾶς μὲν αὐτοὺς 

δαχρύουσιν, ἐχείνους δὲ μαχαρίζουσιν ἤδη τὴν ἀϑάνατον τάξιν ἀτπτο- 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 319 sq. 

1 μετα] ε: Ago  προσψαύσῃ πρὸσ] σάψηται ἃ προσάψηται MLVRC 
2 αὑτῇ L — 3 τὸν λόγον ἐναργέστερον Ο 4 ψυχαῖσ P μὴ om. PAL 
5 litt. ἐφ᾽ αὑτῶν y i. ras. A ἐφ᾽ ξαυτῶν (v suppl. M) MLVRC γινό- 
μεναι Ῥ δὲ MVR 6 πάντη] παντὶ Α προϑεσπίζουσιν LVC Τ δὴ 
δεῖ] VRLat δὴ PA! δεῖ M et ex corr. A δὲ δεῖ Ὁ γενομένην 1 8 δὲ VRC 
ζἕεῖν Ο 9 φϑονεῖσαι R φϑονῆσαι Lips αὐτοῖσ ALVR ἑαυτοῖσ Ὁ 10 ὑμᾶσ 
PL 11 οὐ μὴν ἀλλ] nam Lat ἀλλοφύλων, o ex o corr. uid. V 18 τὰς 
ψυχὰς] homines Lat τῶν iterat M 16 χατεπείγοντοσ C μηδὲ R 
ἐξελαύνοντοσ, α 1. ras. A ἀϑανάτου, vov i. ras. V 17 μέλλουσι A 
ἀπεῖναι PMVRC 19 διδώασιν C οὕτω VRC 20 εἶναι om. 1 πεπει- 
στεύχασν C 321 δὲ VRC ἀκούσωσι 1, litt. vo? τὸ σῶμα euan. P 
22 τὸ 8. Ὁ παραδιδόντεσ L ὅπως — χαϑαρωτάτην] ut immaculata puraque 
Lat ἀποχρίνωσι, ὦ ex ov corr. Α ἀποχρίνουσι LVR dn0*****|o: P 
24 glAvatOL* * *| πέμπουσιν P 25 £xactoo LC 20 ἤδη τὴ - :] ϑάνα- 
to» P 
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λαμβάνοντας. ἀρ᾽ ovv οὐχ αἰδούμεϑα χεῖρον Ἰνδῶν φρονοῦντες καὶ 
διὰ τῆς αὑτῶν ἀτολμίας τοὺς πατρίους νόμους, οἱ πᾶσιν ἀνϑρώ- 
ποις εἰς ζῆλον ἥχουσιν, αἰσχρῶς ὑβρίζοντες; ἀλλ᾽ εἴ γε καὶ τοὺς 
ἐναντίους ἐξ ἀρχῆς λόγους ἐπαιδεύϑημεν, ὡς ἄρα μέγιστον ἀγαϑὸν 
ἀνϑρώτστοις ἐστὶ τὸ ζὴν συμφορὰ δ᾽ ὃ ϑάνατος, ὃ γοῦν χαιρὸς ἡμᾶς 
παραχαλεῖ φέρειν εὐχαρδίως αὐτὸν ϑεοῦ γνώμῃ καὶ κατ᾽ avayxag 
τελευτήσαντας" πάλαι γάρ, ὡς ἔοιχε, κατὰ τοῦ χοινοῦ πιαντὸς lov- 

δαίων γένους ταύτην ἔϑετο τὴν ψῆφον ὃ ϑεός, ὥσϑ᾽ ἡμᾶς τοῦ ζῆν 
ἀπηλλάχϑαι μὴ μέλλοντας αὐτῷ χρῆσϑαι κατὰ τρόπον. μὴ γὰρ 
αὐτοῖς ὑμῖν ἀνάπτετε τὰς αἰτίας μηδὲ χαρίζεσϑε τοῖς Ῥωμαίοις, 
ὅτι πάντας ἡμᾶς ὃ πιρὸς αὑτοὺς τιόλεμος διέφϑειρεν" οὐ γὰρ ἐχεί- 
γων ἰσχύι ταῖτα συμβέβηκεν, ἀλλὰ κρείττων αἰτία γενομένη τὸ δοχεῖν 
ἐχείνοις νιχᾶν τιαρέσχηχε. ποίοις γὰρ ὅπλοις Ῥωμαίων τεϑνήχασιν 
οἱ Καισάρειαν Ἰουδαῖοι κατοιχοῦντες; ἀλλ᾽ οὐδὲ μελλήσαντας αὐτοὺς 
ἐχείνων ἀφίστασϑαι, μεταξὺ δὲ τὴν ἑβδόμην ἑορτάζοντας τὸ πιλῆϑος 

τῶν Καισαρέων ἐπιδραμὸν μηδὲ χεῖρας ἀνταίροντας ἅμα γυναιξὶ 
xci τέχνοις χατέσφαξαν, οὐδ᾽ αὐτοὺς Ῥωμαίους ἐντραπέντες, oi 
μόνους ἡμᾶς ἡγοῦντο σπτολεμίους τοὺς ἀφεστηχότας. ἀλλὰ φήσει τις, 

ὅτι Καισαρεῦσιν ἣν ἀεὶ διαφορὰ πρὸς τοὺς sao" αὐτοῖς, χαὶ τοῦ 
χαιροῦ λαβόμενοι τὸ τταλαιὸν μῖσος ἀτιετυλήρωσαν. τέ οὖν τοὺς ἐν 
Σχυϑοπόλει φῶμεν; ἡμῖν γὰρ ἐχεῖνοι διὰ τοὺς Ἕλληνας τιολεμεῖν 
ἐτόλμησαν, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ τῶν συγγενῶν ἡμῶν Ῥωμαίους ἀμύνεσϑαι. 
σεολὺ τοίνυν ὥνησεν αὑτοὺς 1) τιρὸς ἐκείνους εὔνοια xal τιίστις" vs 
αὐτῶν μέντοι σπτανοιχεσίᾳ τειχρῶς χατεφονεύϑησαν ταύτην τῆς συμ- 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 381. 

1 ἄρα VR “ἐδούμεϑα C χείρονα 1, 2. αὐτῶν PAMLVR ἑαυτῶν C 
πατρώουσ L 4 λόγουσ ἐξ ἀρχῆσ tr. 5 ἀγαϑόν ἐστιν ἀνϑρώποισ tr. L 
5 ἀνθρώποις om. ὁ ó£ VR. 6 εὐχαρδίω-σ, ὦ ex corr. V 7 τελευτήσαντας] 

morituros Lat fort. recte χοινοῦ om. Lat, nec placet 8 τοῦ Cv om. L 
9 αὐτῷ om. C 10 ἡμῖν M ἀνάπτεται L χαρίζεσϑαι AVIRC et ut 
uid. M! τοῖς om. 1 11 ἡμᾶσ ex ὑμᾶσ corr. A 12 χρεῖττον Ρ τὸ νιχᾶν 

ἐχείνοις δοκεῖν tr. ed. pr. 18 παρέσχε P παρέσχε C [14 ἀλλ᾽ ac Lat 

μελλήσαντας] μελλήσοντασ PA!MLVRC μελλήσαντασ ἴσμεν ex corr. A fort. 
recte — 15 ἐφίστασϑαι ἃὰἬ &ograGorvtac] δορτὴν PA. 16 καισαραίων A 
ἐπιδραμὼν PL ἀνταιροῦντασ PA 17 οὐδὲ VRC 18 μόνους] μόνουσ 
oc PLVROC φήσει] τί φήσει L 19 πρὸς — αὐτοῖς] cum suae ciuitatis 
iudaeis Lat 20 zxaAcióv||******** πλήρωσαν P — 21 σχυϑοπόλεικεκεν P 

ἐχεῖνοι] ἐχεῖ VR. — moàs|****** 0Augoav P 22 ov] os (de s. man. recen- 
tior) P ὑμῶν VR óo|****vo P ὑπ᾿ αὐτῶν μέντοι ac non ab ipsis 
Lat ἀπατώμενοι Destinon 2424 πανοιχεσία, v ex o corr. Α ταύτην] MCLat 
ταύτησ (o paene eras. A) PALVR ; 
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μαχίας ἀπολαβόντες ἀμοιβήν" ἃ yao ἐχείνους ὑφ᾽ ἡμῶν ἐχώλυσαν 
ταῦϑ'᾽ ὑπέμειναν ὡς αὐτοὶ δρᾶσαι ϑελήσαντες. μαχρὸν ἂν εἴη νῦν 
ἰδίᾳ περὶ ἑκάστων λέγειν" ἴστε γὰρ ὅτι τῶν ἐν Συρίᾳ πόλεων οὐχ 
ἔστιν ἥτις τοὺς τταρ᾽ αὐτῇ κχατοιχοῦντας Ιουδαίους οὐχ ἀνήρηκεν, 

ἡμῖν τελέον 1) Ῥωμαίοις ὄντας ττολεμίους " zov γε “Ιαμασχηνοὶ μηδὲ 
πρόφασιν εὔλογον τιλάσαι δυνηϑέντες φόνου μιαρωτάτου τὴν αὐτῶν 
zóAw ἐνέπσλησαν ὑχταχισχιλίους πιρὸς τοῖς μυρίοις Ιουδαίους ἅμα 

γυναιξὶ xol γενεαῖς ἀπεοσφάξαντες. τὸ δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ τιλῆϑος τῶν 
μετ᾽ αἰχίας ἀνῃρημένων ἕξ zov μυριάδας ὑπερβάλλειν ἐπουνϑανό- 
μεϑα. χἀχεῖνοι μὲν ἴσως &v' ἀλλοτρίας γῆς οὐδὲν ἀντίσεαλον εὑρά- 
μένοι τοῖς τιολεμίοις οὕτως ἀτιέϑανον, τοῖς δ᾽ ii τῆς οἰχείας τὸν 

πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἀραμένοις ἅπασι ve τῶν ἐλπίδα νίχης 
ἐχυρᾶς πταρασχεῖν δυναμένων οὐχ ὑτεῆρξε; χαὶ γὰρ Osa xal τείχη 
καὶ φρουρίων δυσάλωτοι κατασχευαὶ xal φρόνημα πρὸς τοὺς ὑττιὲρ 
τῆς ἐλευϑερίας χινδύνους ἄτρειιτον πάντας πρὸς τὴν ἀπόστασιν 

ἐπτέρρωσεν. ἀλλὰ ταῦτα πρὸς βραχὺν χρόνον ἀρχέσαντα χαὶ ταῖς 
ἐληείσιν ὑμᾶς ἐπάραντα μειζόνων ἀρχὴ καχῶν ἐφάνη" πάντα yàg 
ἥλω, xol πάντα τοῖς πολεμίοις ὑττέσεεσεν, ὥσπερ εἰς viv ἐχείνων 

εὐχλεεστέραν νίχην, ovx εἰς τὴν τῶν τιαρασχευασαμένων σωτηρίαν 
εὐτρεεισϑέντα. xal τοὺς μὲν ἐν ταῖς μάχαις ἀττοϑνήσχοντας εὐδαι- 
μονίζειν τεροσῆχον᾽ ἀμυνόμενοι γὰρ καὶ τὴν ἐλευϑερίαν ov τιροέμενοι 
τεϑνήχασι" τὸ δὲ zÀndog τῶν ono Ῥωμαίοις γενομένων τίς οὐχ ἂν 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 382. 

1 ἀμοιβὴν ἀπολαβόντεσ tr. LVRO.— ὑφ᾽ ἐφ᾽ VR aq? C ἐχώλυσαν] 
παϑεῖν ἐκώλυσαν Holwerda 2. c'a09' A 4 ἥτις] sto LC τοὺς] τοῦ ἘΠ" 
ἀνηρηκεν] ἀνείρηχεν Ο ἀνήρη P, unde ἀνήρει Destinon ὃ ἢ] ἡ C Ῥωμαῖοι cum 
Lowthio Hudson 1 ἔπλησαν M ὀκτακισχιλίους — μυρίοις) VIII milia Heg; 
cf. supra I1 561 ὀχτακισχιλίοισ P — voto μυρίοισ ex τοὺσ μυρίουσ corr. A 
8 γενεαῖς] παισὶν O δὲ VRC 9 μετὰ P αἰχίασ, «i 1. ras. À ὑπερ- 

βαλεῖν MVRC πυνθανόμεθα L [10 εὑρόμενοι 1 11 τοῖς — 13 ὑπῆρξε] 
omnibus autem qui domi cum romanis bellum suscepere nihil aderat eorum 
quae spem íutam possent praebere uictoriae Lat τοῖς] τὸν P τῶν LVR 
δὲ VR οἰχίασ LO 12 ἀραμένων VR. ἅπασί τε] ἅπασι Ο ἅπαντα τὰ Hudson 
ἅπασι τί Holwerda; et sine dubio τί reponendum est, sed ἅπασι quoque corrup- 

tum uid. τῶν] τοῖσ MVRC, om. Dindorf 18 ἐχυρὰσ P ὀχυρᾶσ 1, ἐχυρὰν 
Bekker; ἐχυρὰς placet Destinoni, qui u. 12 ἐλπίδας proponit δυναμένων] δυνα- 
μένοισ MVRC Dindorf δυνάμεων ex Voss. Hudson δυνάμενα idem proposuit 

ὑπῆρχε L 14 δυσάλωτοι, ( eX v corr. V — zals. A — 15 ἄτρεπτον) ἄτρευ- 
tov P ἄτρεστον VRO interriti Lat; cf. infra $ 396. 406 11 ἡμᾶς om. Lat 
ἐφάνη] ἀνεφάνη PAMVRC extitere Lat 18 πάντα] πᾶν A — 19 παρασκευασ- 
μένων C 21 ztgoo5nxov]-7:90015xov (eras. uid. s) ἃ προσῆκεν LC 
TQOG****ss««s| μέρ P. 22 τεϑνήεεεε]τὸ Ρ ovx ἂν euan. P 
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ἐλεήσειε; τίς ovx ἂν ἐπειχϑείη πρὸ τοῦ ταὐτὰ πιαϑεῖν ἐχείνοις àzco- 

Saveiv; ὧν οἱ μὲν στρεβλούμενοι xai ττυρὶ xal μάστιξιν αἰχιζόμενοι 
τεϑνήκασιν, οἱ δ᾽ ἀπὸ ϑηρίων ἡμίβρωτοι τερὸς δευτέραν αὐτοῖς 
τροφὴν ζῶντες ἐφυλάχϑησαν, γέλωτα xci παίγνιον τοῖς ττολεμίοις 
χεαρασχόντες. ἐχείνων μὲν οὖν ἀϑλιωτάτους ὑττολητιτέον τοὺς ἔτι 

ζῶντας, οἱ πολλάχις εὐχόμενοι τὸν ϑάνατον λαβεῖν οὐχ ἔχουσιν. 
ποῦ δ᾽ ἡ μεγάλη πόλις, ἢ τοῦ παντὸς Ἰουδαίων γένους μητρό- 
σίολις, ἢ τοσούτοις μὲν ἐρυμνὴ τειχῶν τειεριβόλοις, τοσαῦτα δ᾽ 
αὑτῆς φρούρια xal μεγέϑη τούργων τιροβεβλημένη, μόλις δὲ χωροῦσα 
τὰς εἰς τὸν πόλεμον τταρασχευάς, τοσαύτας δὲ μυριάδας ἀνδρῶν 
ἔχουσα τῶν ὑττὲρ αὐτῆς μαχομένων; «τοῦ γέγονεν ἡμῖν v; τὸν ϑεὸν 
ἔχειν οἰχιστὴν τυετειστευμένη ; τερόρριζος ἐχ βάϑρων ἀνήρτεασται, χαὶ 
μόνον αὐτῆς μνημεῖον ἀττολείπτεται τὸ τῶν ἀνῃρημένων ἔτι τοῖς 
λειιμνάνοις ἑποιχοῦν. πρεσβῦται ὃὲ δύστηνοι τῇ σποδῷ τοῦ τεμέ- 
γους π᾿αραχάϑηνται xol γυναῖχες ὀλίγαι τερὸς ὕβριν αἰσχίστην ὑπὸ 
τῶν ττολεμίων τετηρημέναι. ταῦτα τίς iv νῷ βαλλόμενος ἡμῶν 
χαρτερήσει τὸν ἥλιον δρᾶν, xav δύνηται ζῆν ἀχινδύνως; τίς οὕτω 
τῆς πατρίδος ἐχϑρός, ἢ τίς οὕτως ἄνανδρος χαὶ φιλόψυχος, ὡς μὴ 
χαὶ περὶ τοῦ μέχρι νῦν ζῆσαι μετανοεῖν; ἀλλ᾽ εἴϑε πάντες ἐτεϑνή- 
xeutev τύρὶν τὴν ἱερὰν ἐχξίνην τιόλιν χερσὶν ἰδεῖν κατασχατιτομένην 
πολεμίων, τιρὶν τὸν ναὸν τὸν ἅγιον οὕτως ἀνοσίως ἐξορωρυγμένον. 
ἐπεὶ δὲ ἡμᾶς οὐχ ἀγεννὴς ἐλτεὶς ἐβουχόλησεν, ὡς τάχα που δυνή- 

PAMLVRC Lat Hegesippus V 53 p. 383 sq. 

1 ἐλεήσειε; τίς] om. 1, ἐλεήσειε ἢ τίσ CLat ἂν om. L 
ἐπιχϑείη AIR πρὸ] πρὸσ P ταὐτὰ] ταῦτα PA!LC κε ϑεῖν P 

8 δὲ VR ἀπὸ] ὑπὸ Niese ἡμίβροτοι Α 4 παίγνιον ex παιγνίαν 
corr. Α παιδιὰν MLVRO 5 μὲν ov»] μὲν οὖν tovc P μὲν 1, quidem Lat 
μέντοι Destinon 0 εὐχόμενοι, v i. ras. 1—2 litt, 4 7 δὲ VR. ἢ — μητρό- 
πολις] om. PMCHeg aut ubi quae totius gentis iudaeae metropolis fuit 

Lat 8 ro**«|vo P δὲ VR 9 «vtjc codd. corr. Bekker προ- 
βεβλημένησ A 10 παρασχεεκη) τοσαύτασ P μυριάδας — p. 619,27 
πρὸς τὴν desunt uno folio amisso in L 13 ἀπολείπεται] ὑπολέληπται C 

ἀνῃρημένων] ἀνηρηχότων αὐτὴν (αὐτὴ CO) στρατόπεδον MVRCLat et ut uid. 
Heg, apud quem extat Aabitant in reliquiis urbis qui eam destrucerunt; sed 

idem paullo infra miseri seniores cinerulenta canitie et scisso amictu supra 
reliquias mortuorum sedent nuda tegentes ossa. tamquam etiam ἀγῃρημένων 
habuerit — Zr] ἐπὶ PA! 14 τε Niese — 19 παραχαϑήμενοι Niese — 16 τε- 
τηρημένων C ἡμῶν] ἥττων VR 11 post χαρτερήσει ras. ut uid. 1 litt. A 
x&v) xa) VRO 18 οὕτως om. C μὴ om. P 19 zai om. Lat 21 πολε- 
μίων»] VRCLatHeg τῶν πολεμίων M ὑπὸ τῶν πολεμίων PA τὸν ναὸν 
οἵα. ἃ τὸν] τὸ excorr. ἃ ἐξωρυγμένον PA flammis cremari Heg; corruptum 
putat Herwerden 22 ἀ- γεννὴσ, eras. y A ἀγενὴσ Ο ἀπεβουκόλησεν C 
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σεσϑαι τοὺς moAtuíovg ὑττὲρ αὐτῆς ἀμύνασϑαι, φρούδη δὲ γέγονε 
γῦν xal μόνους ἡμᾶς ἐπὶ τῆς ἀνάγχης καταλέλοιτιεν, στιεύσωμεν 
χαλῶς amoSeveiv, ἐλεήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ τέχνα xol τὰς 

γυναῖχας, ἕως ἡμῖν ἔξεστιν sag! ἡμῶν αὐτῶν λαβεῖν τὸν ἔλεον. 
ἐχοὶ μὲν γὰρ ϑάνατον ἐγεννήϑημεν xoi τοὺς ἐξ αὑτῶν ἐγεννήσαμεν, 
χαὶ τοῦτον οὐδὲ τοῖς εὐδαιμονοῦσιν ἔστι διαφυγεῖν" ὕβρις δὲ xal 
δουλεία xal τὸ βλέπειν γυναῖχας εἰς αἰσχύνην ἀγομένας μετὰ τέχ- 

γων ovx ἔστιν ἀνϑρώτιοις χαχὸν éx φύσεως ἀναγχαῖον, ἀλλὰ ταῦτα 
διὰ τὴν αὐτῶν δειλίαν ὑττομένουσιν oi τιαρὸν πιρὸ αὐτῶν ἀποϑα- 
γεῖν μὴ ϑελήίσαντες. ἡμεῖς δὲ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ μέγα φρονοῦντες Ῥω- 
μαίων azéovouev xal τὰ τελευταῖα νῦν él σωτηρίᾳ ττροχαλουμέ- 
vov ἡμᾶς οὐχ ὑπηχούσαμεν. τίνι τοίνυν ovx ἔστιν ὃ ϑυμὸς αὐτῶν 
σερόδηλος, εἰ ζώντων ἡμῶν κρατήσουσιν; ἄϑλιοι μὲν οἱ νέοι τῆς 
ῥώμης τῶν σωμάτων εἰς ττολλὰς αἰχίας ἀρχέσοντες, ἄϑλιοι δὲ οἱ 
τειαρηβηχότες φέρειν τῆς ἡλικίας τὰς συμφορὰς οὐ δυναμένης. ὄψεταί 
τις γυναῖχα τιρὸς βίαν ἀγομένην, φωνῆς ἐπταχούσεται τέχνου ττατέρα 
βοῶντος χεῖρας δεδεμένος. ἀλλ᾽ ἕως εἰσὶν ἐλεύϑεραι χαὶ ξίφος 
ἔχουσιν, καλὴν ὑπουργίαν. ὑττουργησάτωσαν᾽ ἀδούλωτοι uiv nó 
vOv σπτολεμίων ἀποθάνωμεν, ἐλεύϑεροι δὲ μετὰ τέχνων καὶ γυναι- 

χῶν τοῦ ζῆν συνεξέλθωμεν. ταῦϑ᾽ ἡμᾶς οἱ. νόμοι κελεύουσι, 
ταῦϑ᾽ ἡμᾶς γυναῖχες xol παῖδες ἱχετεύουσι᾽ τούτων τὴν ἀνάγχην 
ϑεὸς ἀτιέσταλχε, τούτων Ῥωμαῖοι τἀναντία ϑέλουσι, xol μή τις 

ἡμῶν πρὸ τῆς ἁλώσεως ἀποθάνῃ δεδοίκασι. στεεύσωμεν οὖν ἀντὶ 
τῆς ἐλτειζομένης αὐτοῖς «a9^ ἡμῶν ἀπολαύσεως ἔχπιληξιν τοῦ ϑανά- 

vov xci ϑαῦμα τῆς τόλμης καταλιτιεῖν.“ 
IX. 1. Ἔτι βουλόμενον αὐτὸν παραχαλεῖν τιάντες ὑτιετέμγοντο 

zal πρὸς τὴν τερᾶξιν ἡτιείγοντο ἀνετεισχέτου τινὸς δρμῆς πεπληρω- 
μένοι, καὶ δαιμονῶντες ἀτύήεσαν ἄλλος πιρὸ ἄλλου φϑάσαι γλιχό- 
μενος xai ταύτην ἐτείδειξιν εἶναι τῆς ἀνδρείας xal τῆς εὐβουλίας 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p. 385. 

1 ἀμύνεσϑαι AVRC 8 αὑτοὺσ ex corr. ΔΒ «áo, àc i. ras. A. 5 ἐγεν- 
viSquv] ipsi nati sumus Lat αὐτῶν PA αὐτῶν MVR. 7 γυναῖχασ, o suppl. R 
8 χαχὸν, 0 ex à corr. A. 9 δειλίαν] ὀφέλειαν δοιλείαν sic C 10 à' C 
ἀνδρία AC et ex corr. V — 13 εἴ ἡ AC χρατήσωσιν Ὁ 14 αἰχίασ, «c 
ex αἱσ Corr. A à C 15 παραβηκότεσ O 17 δεδεμένος] PA Lat Heg 

δεδεμένον MVRC 18 ὑπουργίαν, ovo ex corr. m. 2 R ὑποργίαν C ὑπουργη- 
σάτωσαν]) ἡμῖν ὑπουργησάτωσαν MVRCLat 20 ταῦτα ἢ, 22 ἀπέσταλκεϊ éxé- 
λευσε C ϑέλωσι Ὁ 240 καὶ om. ΝῊ ϑαῦμα τῆς] ϑαυμαστῆσ VÀ κατα- 
λειπεν 26]. marg. 4 ἔτι ἔτει ye VRO. 21 [πρᾶξιν] redit 5 δρμῆς] 
ὁμῆσ M 28 ἀπήεσαν, ἀ 6Χ ἐ οοτν. Ὁ πρὸ]πρὸσ], γλιχόμενοσ ἘΞ ἘΞ εὐτὴην P 
29 χαὶ om. Lat ἀνδρίασ AV?O s****lag P 
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γομίζοντες, τὸ μή vig ἐν ὑστάτοις γενόμενος ὀφϑῆναι" τοσοῦτος 
αὐτοῖς γυναικῶν καὶ παιδίων xal τῆς αὑτῶν σφαγῆς ἔρως ἐνέτεεσεν. 
xal μὴν οὐδ᾽ ὅπτερ ἂν τις φήϑη τῇ πράξει προσιόντες ἠμβλύνϑη- 
σαν, ἀλλ᾽ ἀτενῆ τὴν γνώμην διεφύλαξαν οἵαν ἔσχον τῶν λόγων 
ἀχροώμενγοι, τοῦ μὲν οἰχείου xai φιλοστόργου zt&JovG Gzta0L τταρα- 
μένοντος, τοῦ λογισμοῦ δὲ ὡς τὰ χράτιστα βεβουλευχότος τοῖς φιλ- 
τάτοις ἐπιχρατοῦντος. ὁμοῦ γὰρ ἡσττάζοντο γυναῖχας τστεριτιτυσσό- 
μένοι καὶ τέχνα προσηγχαλίζοντο τοῖς ὑστάτοις φιλήμασιν ἐμφυόμενοι 
χαὶ δαχρύοντες, ὁμοῦ δὲ καϑάπερ ἀλλοτρίαις χερσὶν ὑπουργούμενοι 
συνετέλουν τὸ βούλευμα, τὴν ἐπίνοιαν ὧν πείσονται χαχῶν ὑττὸ 
τοῖς ττολεμίοις γενόμενοι τταραμύϑιον τῆς ἐν τῷ χτείνειν ἀνάγχης 
ἔχοντες. χαὶ πέρας οὐδεὶς τηλιχούτου τολμήματος ἥττων εὑρέϑη, 
πάντες δὲ διὰ τῶν οἰχειοτάτων διεξῆλϑον, ἄϑλιοι τῆς ἀνάγκης, οἷς 
αὐτοχειρὶ γυναῖκας τὰς αὑτῶν χαὶ τέχνα χτεῖναι χαχῶν ἔδοξεν εἶναι 
τὸ χουφότατον. οὔτε δὴ τοίνυν τὴν imi τοῖς zezQoyuévoig ὀδύνην 
ἔτι φέροντες χαὶ τοὺς ἀνῃρημένους γομίξοντες ἀδικεῖν εἰ χαὶ βραχὺν 
αὐτοῖς ἔτι χρόνον ἐπιξήσουσι, ταχὺ μὲν τὴν χτῆσιν ἅττασαν elg 
ταὐτὸ σωρεύσαντες mig εἰς αὐτὴν ἐνέβαλον, χλήρῳ δ᾽ ἐξ αὑτῶν 
ἑλόμενοι δέχα τοὺς ἁπάντων σφαγεῖς ἐσομένους, x«i γυναιχί τις 
αὑτὸν xol πιαισὶ κειμένοις πιαραστρώσας xal τὰς χεῖρας περιβαλών, 
χεαρεῖχον ἑτοίμους τὰς σφαγὰς τοῖς τὴν δύστηνον ὑπουργίαν ἐχτε- 
λοῦσιν. οἱ δ᾽ ἀτρέπτως πάντας φονεύσαντες τὸν αὐτὸν ἐπ᾽ ἀλλή- 
λοις τοῦ χλήρου νόμον ὥρισαν, ἵν ὃ λαχὼν τοὺς ἐννέα χτείνας 
ἑαυτὸν Ei σπτᾶσιν ἀνέλῃ" τεάντες οὕτως αὑτοῖς ἐθάρρουν μήτ᾽ εἰς 

PAMLVRCLatHegesippus V 53 p.386. Zonaras I p. 559. 

2 xai] τε xal 1, παίδων M αὐτῶν AMLVRO ἐνέπεσε MLVR 
3 οὐδὲ VR ὥσπερ VR τῇ ἷ. ras. 3 litt. V προσιόντοσ L ἡμβλύ- 
ϑησανῖ 4 ἔσχον ex ἔχον corr. m. 2 R 6. 6 LC τοῖς φιλτάτοις) 
filiis Lat 8 ἐμφυρόμενοι L 9 ὁμοῦ — 10 βούλευμα] et simul quidem 
manibus alienis iussa peragentibus uolentes eos conficiebant Lat δὲ om. C 
ἀλλοτρίαισ, «ic ex eg corr. uid. 1 10 πήσονται AVIR.— 11 γίνόμενοι R 
12 τολμήματος] φρονήματοσ P ἧττον PAL — 13 ἐξῆλϑον PA 14 αὐτοχειρὶ 
om. Lat τας] τίσ P τε ex τισ corr. A αὐτῶν PAVR xaxov 1, 
ἔδοξε P 19 οὔτε — 16 ἐπιφέροντες καὶ] igitur neque horum iam factorum 
dolorem (olerantes et Lat οὔτε] ex Lat Destinon οὗτοι codd. 
16 Zr. φέροντες) ἐπιφέροντεσ PA οὐχέτι φέροντες Hudson εἰ καὶ] καὶ C 
x&v.ed. pr. . 17 ἐπιξήσωσι VRC 18 ταὐτὸ] αὐτὸ ὦ ἐνέβαλλον A! 
δὲ VR ἐξαυτῶν PAL ἐξ αὐτῶν VRC 20 αὑτὸν ex αὑτῶν corr. À αὐτῶν 
P αὐτὸν LVRC τὰς s. C ἐπιβαλὼν 1, 22 δὲ VRC ἀτρέστωσ 
MLVRC ἀλλήλουσ!, 23 χλήρου ex χληρο corr. m. 2.1 — vóuovo L 
iva L χτείνας] κτείνειν (v finale suppl) A 24 αὑτοῖς ἐθάρρουν] αὐτοῖσ 
(ἑαυτοῖσ M) ἐθάρρουν PAML ἐθάρρουν ξαυτοῖσ VRC 
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τὸ δρᾶν μήτ᾽ εἰς τὸ παϑεῖν ἄλλος ἄλλου διαφέρειν. xal τέλος oi 

μὲν τὰς σφαγὰς ὑπέϑεσαν, ὁ δ᾽ εἷς xal τελευταῖος τὸ smog τῶν 

χειμένων πιεριαϑρήσας, μή τιού τις ἔτ᾽ ἐν πτολλῷ φόνῳ τῆς αὐτοῦ 
λείγιεται χειρὸς δεόμενος, ὡς ἔγνω πιάντας ἀνῃρημένους, σεῦρ μὲν 
πολὺ τοῖς βασιλείοις ἐνίησιν, ἀϑρύόᾳ δὲ τῇ χειρὶ δι᾿ αὑτοῦ πᾶν 
ἐλάσας τὸ ξίφος τ:ιλησίον τῶν οἰχείων χατέπτεεσε. xol οἱ μὲν ἐτε- 

ϑνήχεσαν ὑπειληφότες οὐδὲν ἔχον ψυχὴν ὑποχείριον ἐξ αὑτῶν 
^ -— , ' - ' [o Y, 

Ῥωμαίοις xovaAuveiv, ἔλαϑεν δὲ γυνὴ τιρεσβῦτις xoi συγγενὴς ἑτέρα 
τις Ἐλεαζάρου, φρονήσει χαὶ παιδείᾳ τιλεῖστον γυναιχῶν διαφέ- 
ρουσα, καὶ πέντε σιαιδία τοῖς ὑπονόμοις, οἱ τπιοτὸν ἦγον ὕδωρ διὰ 
γῆς, ἐγκαταχρυβῆναι τῶν ἄλλων πρὸς τῇ σφαγῇ τὰς διανοίας ἐχόν- 
των, οἱ τὸν ἀριϑμὸν ἦσαν ἑξήχοντα πρὸς τοῖς ἐναχοσίοις γυναιχῶν 
ἅμα χαὶ τταίδων αὐτοῖς συναριϑμουμένων. xci τὸ z&Jog ἐπράχϑη 
χεδγτεχαιδεχάτῃ ᾿Ξανϑικοῦ μηνός. 

2. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μάχην ἔτι προσδοχῶντες, ὑπτὸ τὴν ἕω δια- 
σχευασάμενοι χαὶ τὰς ἀπτὸ τῶν χωμάτων ἐφόδους ταῖς ἐπιβάϑραις 

γεφυρώσαντες προσβολὴν ἐποιοῦντο. βλέποντες δ᾽ οὐδένα τῶν zcoAe- 
μέων, ἀλλὰ δεινὴν ττανταχόϑεν ἐρημίαν χαὶ τειῦρ ἔνδον zal σιωττήν, 
ἀτεύόρως εἶχον τὸ γεγονὸς συμβαλεῖν, καὶ τέλος ὡς εἰς ἄφεσιν βολῆς 

ἡλάλαξαν, εἴ τινὰ τῶν ἔνδον “πιροχαλέσαιντο. τῆς δὲ βοῆς αἴσϑησις 

γίνεται τοῖς γυναίοις, χὰχ τῶν ὑπονόμων ἀναδῦσαι τὸ πραχϑὲν ὡς 
εἶχε τορὸς τοὺς Ῥωμιαίους ἐμήνυον, χάντα τῆς ἑτέρας ὡς ἐλέχϑη T6 

καὶ τίνα τρότιον ἐπεράχϑη σαφῶς ἐχδιηγουμένης. οὐ μὴν ῥᾳδίως 
αὐτῇ προσεῖχον τῷ μεγέϑει τοῦ τολμήματος ἀτειιστοῦντες, ἐττεχείρουν 

PAMLVRC LatHegesippus V 53 p. 980, Zonaras I p. 559. 

1 τὸ (ante δρᾶν) om. PA!'TVR. 26 δ᾽ ὃ δὲ VR οὐδ᾽ C 3 ἔτι LVR 
4 ἔγνω] ἔγνων 1, ἐγγυῶ C 5zxoivom.LLatZon ἐνίησι A! ἐνίεισιν M. — διαυτοῦ P 
δι᾿ αὐτοῦ AVRC δι᾿ ἑαυτοῦ 1 οὐδὲν ἔχον ψυχὴν] οὐδεμίαν ἔχειν ψυχὴν PA 
probante Destinone οὐδεμίαν ἔχον ψυχὴν Μ οὐδεμίαν ψυχὴν C nullam animam Lat 
οὐδὲν — 8 καταλιπεῖν] μή τινα ζῶντα χαταλειφρϑῆναι Ζοπ ἐξαυτῶν PAL ἐξ αὐτῶν 
MVRC 8 καταλειπεῖν PA πρεσβύτησ V!O συγγενεῖσ P συγγενὶσ MR 
ἑταίρα ML fort. recte; uide infra u. 22 9 πλεῖστον] VRLat πλείστων PAMLC 
10 διὰ γῆσ ὕδωρ tr. A haud male 11 ἐγκατακρυβῆναι] abditi Lat τῷ ἐγχκατα- 
κρυβῆναι Hudson ἐγκατακρυβεῖσαι Destinon πρὸς] πρὸ C 12 ἑξήκοντα — 
ἐνακοσίοις] διακόσιοι πρὸς ξξήχοντα Zon ἐννακχοσίοισ PAVR πεντακοσίοισ 
L nongenti LatHeg 18 παιδίων τὸ] τὸ μὲν Niese Xanthici 15. dies 
est 2. Mai (VI non. Mai) anni Iuliani (72 p. Chr.) 15 i. marg. 4«' € 

προδοχῶντεσ R 16 τὰσ ἐπιβάϑρασ 1, 17 ἐποιοῦντο] LZon ἐποίουν 
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τὲ τὸ τεῦρ σβεννύναι xal ταχέως ὁδὸν δι᾿ αὐτοῦ τεμόντες τῶν βασι- 
λείων ἐντὸς ἐγένοντο. xol τῷ τολήϑει τῶν πεφονευμένων ἑπιτυ- 
χόντες οὐχ ὡς ἐπὶ πολεμίοις ἥσϑησαν, τὴν δὲ γενναιότητα τοῦ 
βουλεύματος xci τὴν ἐν τοσούτοις ἄτρετυτον inl τῶν ἔργων ἐϑαύ- 
μασαν τοῦ ϑανάτου χαταφρόνγησιν. 

X. 1. Τοιαύτης δὲ τῆς ἁλώσεως γενομένης ἐπὶ μὲν τοῦ φρου- 
ρίου χαταλείτεει φυλακὴν ὃ στρατηγός, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως 
ἀτιῆλϑεν εἰς Καισάρειαν. οὐδὲ γὰρ ὑτιελείτεετό τις τῶν χατὰ τὴν 
χώραν τολεμίων, ἀλλ᾽ ἤδη σπιᾶσα διὰ μακροῦ τοῦ πολέμου χατέ- 

στρατύτο σιολλοῖς χαὶ τῶν ἀττωτάτω χατοιχούντων αἴσϑησιν καὶ 
χένδυνον ταραχῆς τταρασχόντος. ἔτι δὲ xoi scegli ᾿“λεξανδρειαν τὴν 
ἐν ΑΑἰγύτιτῳ μετὰ ταῦτα συνέβη ττολλοὺς Ἰουδαίων ἀποϑανεῖν" τοῖς 
γὰρ ix τῆς στάσεως τῶν σικαρίων ἐχεῖ διαφυγεῖν δυνηϑεῖσιν οὐκ 
aztéyQi) τὸ σώζεσϑαι, zt&Auy δὲ καινοτέροις ἐνεχείρουν τεράγμασι καὶ 
πολλοὺς τῶν ὑποδεξαμένων ἔπειϑον τῆς ἐλευϑερίας ἀντιττοιεῖσϑαι, 

χαὶ Ῥωμαίους μὲν μηδὲν χρείττους αὑτῶν ὑτεολαμβάνειν, ϑεὸν δὲ 
μόνον ἐγεῖσϑαι δεσττότην. ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς τῶν ovx ἀφανῶν τινὲς 
2 , 3 " M 2 , - 2) , , 

Ιουδαίων ἀντέβαιγον, τοὺς uiv ἀττέσφαξαν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐνέχειντο 

χιρὸς τὴν ἀπτόστασιν τταραχαλοῦντες. ὁρῶντες δ᾽ αὐτῶν τὴν ἀπό- 

γοιαν οἱ πρωτεύοντες τῆς γερουσίας οὐχέτ᾽ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐνό- 
μιζον τιεριορᾶν, ἀλλὰ πάντας ἀϑροίσαντες εἰς ἐχχλησίαν τοὺς Ἰου- 
δαίους ἤλεγχον τὴν ἀττόνοιαν τῶν σικαρίων τιάντων αἰτίους ἃπο- 
φαίνοντες ἐχείνους τῶν χαχῶν" χαὶ νῦν ἔφασαν αὐτούς, ἐτιδίτεξρ 

οὐδὲ πεφευγότες τῆς σωτηρίας ἐλπίδα βεβαίαν ἔχουσιν, γνωσθέντας 
γὰρ ὑττὸ Ῥωμαίων εὐϑὺς αἀτιολεῖσϑαι, τῆς αὐτοῖς πτροσηχούσης συμ- 

PAMLVRC LatZonaras VI p. 560. 

1 78] ὍΣ M ταμόντεσ PA 2 v9] τὸ A 3 moàsul|*** 
ἤσϑησαν R 7 χα τε] λείπει P tüG****utoo P 8 τις] vao € 
9 πᾶσα] πε εε P tota iudaea Lat 10 zal τῶν] euan. P ἀποτάτω MR 

11i marg. λζ΄ Ο ἔτι δὲ xal] nam etiam Lat ἐπειδὴ καὶ Destinon — 12 ἐου- 
δαίουσ 1, 13 τῶν, v ex c corr. C δυνηϑεῖσι € 14 ἀπέχρι 5 ἐπε- 
χείρουν P χκαὶ --- 15 ἔπειϑον om. Lat 16 αὐτῶν PAMLVR ἑαυτῶν C 
17 ἐπεὶ] εἰ Zon — ó' LOC dqavos| R. 18 Ἰουδαίων] VRC LatZon Zovóatot 

AML οἱ ἐουδαῖοι P δὲ AVR ἀἄλλοισ, σ S. ἃ ἐνέκειτο V 19 óà YR 

20 προτεύοντεσ Ὁ οὐχέτι LVR αὐτοῖς ἐνόμιζον] ἐνόμιζον αὐτοὺσ € 
21 πάντεσ Ὁ ἁϑροίσαντεσ, ἃ ex corr. V 28 ἐχείνουσ ἀποφαίνοντεσ αἰτίουσ 
tr. C 24 πεφευγόντεσ, so ex «o corr. M γνωσϑέντεσ 6 25 γὰρ om. C recte, 
nisi post ἔχουσιν quid excidit τῆς — 623,2 παρεχάλουν] proprias calamitates 
eaplere. ipsis autem, qui nullius fuissent eorum delicti participes, cauendum esse 

ab eorum ezcitio; et multitudinem precabantur Lat τῆς] καὶ vjo C — «vroic C 
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φορᾶς ἀνατιιμτιλάναι τοὺς μηδενὸς τῶν ἁμαρτημάτων μετασχόντας. 

φυλάξασϑαι τοίνυν τὸν ἐξ αὐτῶν ὄλεϑρον τὸ τιλῆϑος τιαρεχάλουν 
xci ztgl αὑτῶν τπιρὸς Ῥωμαίους ἀττολογήσασϑαι τῇ τούτων σπαρα- 
δόσει. συνιδόντες τοῦ χινδύνου τὸ μέγεϑος ἐτιείσϑησαν τοῖς λεγο- 
μένοις, καὶ μετὰ τεολλῆς δρμῆς ἐπὶ τοὺς σιχαρίους ζξαντες συνήρ- 
ztaLov αὐτούς. τῶν δ᾽ ἑξαχόσιοι μὲν εὐθὺς ἑάλωσαν, ὅσοι δ᾽ εἰς 
τὴν Αἴγυπτον καὶ τὰς ἐχεῖ Θήβας διέφυγον, οὐκ εἰς μαχρὰν συλ- 
ληφϑέντες ἐπανήχϑησαν. ἐφ᾽ ὧν ovx ἔστιν ὃς οὐ τὴν χαρτερίαν καὶ 
τὴν εἴτε ἀτεόνοιαν εἴτε τῆς γνώμης ἰσχὺν χρὴ λέγειν οὐ κατετυλάγη᾽ 
σεάσης γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς βασάνου xci λύμης τῶν σωμάτων ἐπινοη- 
ϑείσης ἐφ᾽ ἕν τοῦτο μόνον, ὅτεως αὐτῶν Καίσαρα δεσπότην ὅμο- 
λογήσωσιν, οὐδεὶς ἐνέδωχεν οὐδὲ ἐμέλλησεν εἰπιεῖν, ἀλλὰ ττάντες 

ὑτιερτέραν τῆς ἀνάγχης τὴν αὐτῶν γνώμην διεφύλαξαν, ὥσττερ 
ἀναισϑήτοις σώμασι χαιρούσῃ μόνον οὐχὶ τῇ ψυχῇ τὰς βασάνους 

καὶ τὸ τεῦρ δεχόμενοι. μάλιστα δ᾽ ἡ τῶν τειαίδων ἡλιχία τοὺς ϑεω- 
μένους ἐξέχεληξεν" οὐδὲ γὰρ ἐχείνων τις ἐξενιχήϑη Καίσαρα δεσπό- 

τὴν ἐξονομάσαι. τοσοῦτον ἄρα τῆς τῶν σωμάτων ἀσϑενείας 1) τῆς 
τόλμης ἰσχὺς ἐπεεχράτει. 

2. Αοῦπος τότε διῴχει τὴν ᾿“λεξανδρειαν xol περὶ τοῦ κινή- 
ματος τούτου Καίσαρι χατὰ τάχος ἐπέστειλεν. ὃ δὲ τῶν Ιουδαίων 
τὴν ἀχαταάτταυστον ὑφορώμενος νεωτεροττοιίαν xol δείσας, μὴ τιάλιν 

εἰς ἕν ἀϑρόοι συλλεγῶσι καί τινας αὑτοῖς συνεπειστιάσωνται, z:000- 

PAMLVRC LatZonaras I p. 560. Suidas s. ἐμέλλησεν. 
1 ἀναπιμπλάναι τοὺς] ἀναπιμπλᾶν αὐτοὺσ PML ἀναπιμπλᾶν |- - αὐτοὺσ A 

ἀναπιπλᾶναι τοὺσ Ο 2 τοίνυν om. CLat. τὸν] τῶν Ρ 8 αὐτῶν AMLVR 
παραδώσει 6Χ corr. P 4 συνιδόντες] συνιδόντεσ οὖν Μ ed. pr. συνιδόντεσ δὲ Τὶ 
οἱ δὲ συνιδόντεσ Ὁ ὅ τοὺσ izaglovo 1, ἀΐξαντεσ codd. Zon 6 δὲ LVROC 
ξάλωσαν εὐθϑὺσ tr. 1 δὲ VR. 1 Ou |»«*«*égvyovr Ρ Θήβας] 95x«c R 
8 ἐπανήχϑη ὁ τε ρῶν, ὦ ex o corr. P ἐφ᾽ ὧν] quorum Lat ὃς ov] 
ὅσου 9 εἴ L  dmó|ew*** size Ρ εἴτε Β' ἰσχὺν] P et ex corr. V 
τὴν ἰσχὺν AMLV!RC 10 πάσης] z**** P ἐπινοηϑείσης] [5 Ὁ: οηϑείσησ P 
ἐπενεχϑείσης Zon 711 αὐτῶν») αὐτῶ PA αὐτὸν C, om. LatZon δεσπότην] 
κακκ τὴν P ὁμολογήσουσι ῬΑ 12 οὐδεὶς — - εἰπεῖν habet Suidas 
οὐδ᾽ LOSuid ἐμέλησεν ΜΙ, du£AAgs **** εἶν 18 τὴν εε τ τε τνώμην P 
αὑτῶν Bekker ὥσπερ — 15 δεχόμενοι] tamquam brutis corporibus non 
animis etiam cruciatus ignemque susciperent Lat 14 χαίρουσι (y euan. P) 

PALR μονονουχὶ MLVC 15 δὲ VR ϑεομένουσ C Üseoués*s*u 
ξέπληξεν P 16 ἐξέπλησσεν Zon ἐξεγιχήϑη, v ex x corr. A. 19 λοῦπποσ 
LVC; de hoc nomine cf. Ant. Iud. XIX 190sq. 20 χαίσαρει A 21 πάλην αὶ 
22 εἰς ἕν i. marg. suppl. A $9900. VR αὐτοῖσ codd. συνεπισπά- 
σονται P!C 
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ἔταξε τῷ “Ἰούτιττῳ τὸν ἐν τῇ Ovíov καλουμένῃ νεὼν χαϑελεῖν τῶν 
422 Ιουδαίων. ὃ δ᾽ ἐστὶν ἐν Αἰγύπτῳ xal διὰ τοιαύτην αἰτίαν ὠχίσϑη 
423 τε xol τὴν ἐτείχλησιν ἔλαβεν" ᾿Ονίας Σίμωνος vióg, εἷς τῶν ἐν Tego- 

σολύμοις ἀρχιερέων, φεύγων ᾿Αντίοχον τὸν Συρίας βασιλέα πολε- 
μοῦντα τοῖς Ἰουδαίοις ἧκεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, wai δεξαμένου Πτολε- 5 

μαίου φιλοφρόνως αὐτὸν διὰ τὴν πρὸς ᾿Αντίοχον ἀπέχϑειαν ἔφη 
σύμμαχον αὐτῷ ποιήσειν τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος, εἰ πεισϑείη τοῖς 

424 ὑπ αὐτοῦ λεγομένοις. ποιήσειν δὲ τὰ δυνατὰ τοῦ βασιλέως ὅμο- 
λογήσαντος ἠξίωσεν ἐττιτρέτεειν αὐτῷ νεών τὲ που τῆς «4ἰγύτιτου 
χατασχευάσασϑαι χαὶ τοῖς πατρίοις ἔϑεσι ϑερατειξύειν τὸν ϑεόν᾽" 10 

425 οὕτως γὰρ ᾿Αντιόχῳ μὲν ἔτι μᾶλλον ἐχιολεμώσεσϑαι τοὺς Ἰουδαίους 
τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν στετορϑηχότι, πρὸς αὐτὸν δ᾽ εὐνοΐχω- 
τέρως ἕξειν xol τεολλοὺς ἐττ᾽ ἀδείᾳ τῆς εὐσεβείας ἐπ᾿ αὐτὸν συλλε- 

γήσεσϑαι. 
420 8. Πεισϑεὶς Πτολεμαῖος τοῖς λεγομένοις δίδωσιν αὐτῷ χώραν 15 

ἑχατὸν ἐπὶ τοῖς ὀγδοήχοντα σταδίους ἀπέχουσαν ἸΠέμφεως" νομὸς 
421 δ᾽ οὗτος Ἡλιοπολίτης χαλεῖται. φρούριον ἔνϑα χατασχευασάμενος 

Ὀνίας τὸν μὲν ναὸν ovy ὅμοιον ὠχοδόμησε τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, 
ἀλλὰ στύργῳ τταρατελήσιον λίϑων μεγάλων εἰς ξξήχοντα ττήχεις ἀνε- 

428 στηχύότα᾽ τοῦ βωμοῦ δὲ τὴν χατασχευὴν τιρὸς τὸν οἰχεῖον ἔξεμι- 20 
μήσατο xal τοῖς ἀναϑήμασιν ὁμοίως ἐχόσμησεν χωρὶς τῆς scegli 

429 τὴν λυχνίαν χατασχευῆς" οὐ γὰρ ἐποίησε λυχνίαν, αὐτὸν δὲ χαλκευ- 
σάμενος λύχνον χρυσοῦν ἐπιφαίνοντα σέλας χρυσῆς ἁλύσεως ἐξεχρέ- 

PAMLVRCLat 

1 2ovzo AMRCLat τὸν] τῶν ἃ τὸν — νεὼν] templum iudaeorum 

quod erat apud oniae (onio cod. Berol.) quae sic appellatur ciuitatem Lat 

χαλουμένῃ] Hudson χαλούμενον codd. 2 01 ἢ A 1 LVR Aaec Lat δέ 
VRC αἰγύπτω, vnvo Ó. ras. A 3 émixAgow] ἐχχλησίαν C 
Σίμωνος] Ὀνίου Hudson ex Ant. Iud. XII ὃ 388 XIII $ 62 τοῦ Ὀνίου τοῦ 

Σίμωνος Relandus 4 τὸν] vc VRC 8 Aeyouévo* o V δυνατὰ, v ex 

corr ÀÁ — 9 ve om. PA 11 οὕτω LVRC 12 veo P δὲ VR εὐνοὶ- 
χοτέρωσα PA [18 ἤξειν 1, ἐπ᾽ αὐτὸν] ὧσ αὐτὸν C 15 πεισε εκ} P 
πτωλεμαῖοσ € λεγομένοις] δεδογμένοισ ex δεδομένοισ corr. ἃ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
λεγομένοισ Μ χώρανττ: τὸν P 16 ἐπὲ τοῖσ ξἑχατὸν tr. L σταδίων 
PAMVR σταδίοισ Ὁ Μέμφεως) usus ***| P μεμφέωσ R »νόμοσ PALC 
17 ó VR Ἡλιοπολίτης] Dindorf ἡλιουπολίτησ codd. ἔνϑα φρούριον tr. 
LVRC ἔνϑα] ἔνε P 18 δ «««««| ὠχοδόμησε P τῷ] τῶν A!LV 
19 πύργῳ -- ἀνεστηχόταϊ] turrim | autem | similem. instruxit ingentibus sacis 

sexaginta cubitis erectam Lat 20 πρὸς τὸν οἰκεῖον] secundum patriam (aram) 

Lat oixsiov| ot«*v P oixov À oizo. MVROC 23 λύχνον] τὸν λύχνον 
VRC ἐπιφέροντα (o ex corr. uid.) et i. marg. m. 2 ἐπιφαίνοντα V 
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μασε. τὸ δὲ τέμενος zv ὀτίτῇ τυλίνϑῳ ττεριτετείχιστο ztUAag ἔχον 
λιϑένας. ἀνῆχε δὲ καὶ χώραν ττολλὴν ὃ βασιλεὺς εἰς χρημάτων τερόσ- 
000v, ὅσπιως εἴη καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀφϑογία καὶ τῷ Sep πολλὰ τὰ 
χερὸς τὴν εὐσέβειαν. οὐ μὴν Ὀνίας ἐξ ὑγιοῦς γνώμης ταῦτα ἔπρατ- 

τὲν, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῷ φιλονειχία πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἹΙεροσολύμοις Ἰου- 
δαίους ὀργὴν τῆς φυγῆς ἀττομνημονεύοντι, καὶ τοῦτο τὸ ἱερὸν ἐνό- 
μιζε χατασχευάσας εἰς αὐτὸ τιεριστιάσειν ἀπο ἐχείνων τὸ τιλῆϑος. 
ἐγεγόνει δέ τις xal τταλαιὰ πρόρρησις ἔτεσί ττου πτρόσϑεν ἑξαχοσίοις" 
Ἡσαΐας ὄνομα τῷ προαγορεύσαντι τοῦδε τοῦ ναοῦ τὴν ἐν «Αἰγύπτῳ 
γενησομένην iz ἀνδρὸς Ἰουδαίου χατασχευήν. τὸ μὲν οὖν ἱερὸν 
οὕτως ἐπεεχτοίητο. 

4. μοῦπιτος δ᾽ ὃ τῆς ᾿Δλεξανδρείας ἡγεμὼν τὰ zagà Καίσα- 
gog λαβὼν γράμματα χαὶ παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν χαί τινα τῶν 
ἀναϑημάτων ἐχφορήσας τὸν ναὸν ἀπέχλεισε. “ούππου δὲ μετὰ 
βραχὺ τελευτήσαντος Παυλῖνος διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν οὔτε 

τῶν ἀναϑημάτων οὐδὲν χατέλιτεε, τεολλὰ γὰρ διητεείλησε τοῖς ἱερεῦ- 
σιν εἰ μὴ ττάντα τιροχομίσειαν, οὔτε τιροσιέναι τῷ τεμένει τοὺς 
ϑρησχεύειν βουλομένους ἐφῆχεν, ἀλλ᾽ ἀποχλείσας τὰς πύλας ἀπρόσ- 
t0» αὐτὸ σταντελῶς ἐποίησεν, ὡς μηδ᾽ ἴχνος ἔτι τῆς εἰς τὸν ϑεὸν 

ϑεραττείας ἐν τῷ τόπῳ χαταλιτεεῖν. χρόνος ἣν εἰς τὴν ἀπόχλεισιν 
- - ^ 2 ' - ^ 2 ΄ὔ N , 

τοῦ ναοῦ γεγονὼς αττὸ τῆς χατασχευῆς ἔτη τρία xol τεσσαράχοντα 
χαὶ τοιαχύσια. 

ΧΙ. 1. Ἥψατο δὲ xci τῶν zegi Κυρήνην πόλεων ἡ τῶν σιχα- 
ρέων ἀττόνοια χαϑαάττερ νόσος. διαπεσὼν yàg εἰς αὐτὴν Ἰωνάϑης, 
πονηρότατος ἄνϑρωπος χαὶ τὴν τέχνην ὑφάντης, οὐχ ὀλίγους τῶν 

PAMLVRCLatZonaras I p. 561. Exc Peiresc. 

1 περιτετείχιστο] PV et ex corr. Α περιετείχιστο A! περιετετείχιστο 
MLRC ἔχον] ex corr. A ἔχοντα Ῥ ἔχοντι A!MVR et fort. Lat ἔχων LC 
2 χαὶ om. 1 ὅ rovc] voto VR. τοῖς om. Μ ἐἰουδαίοισ VR 6 ὀργὴ» 

oygv Ri! xal τοῦτο] καίτοι MVRC 7 αὐτὸν V! αὐτε Ρ 8 πρόσθε Α 
ξξαχοσίοις] nongentis septuaginta Lat; cf. Ant. lud. XIII 64 et infra $ 436 
9 ἡσαΐασ L προσαγορεύσαντι L 710 τὴν χατασχευὴν PAL 12 λοῦποσ 
AMRLat δ᾽ ó] euan. P δὲ ὁ VR. 13 χαὶ (post γραμματαὶ eicit Destinon 
14 ἐχφ. ρήσασ, eras. uid. o V  ἈἐπέχλεισεαΩ VR. λούπου PAM λούππΟ V 
16 οὐθὲν VR. — κατέλιπε! O χατελείπετο PAMLV χατελίπετο R τοῖσ ἀρχιε- 
ρεῦσν Μ 18 ἐφῆχεν) Niese admisit Lat ἀφῆχεν codd. ἀλλ᾽ euan. P 
19 αὐτὸν L αὐτῶ C μηδὲ VR τὸν om. L 20 χαταλειπεῖν PA 
z90voc] tempus autem Lat τὴν Ὁ ὄχλεισιν P 21 τρία χαὶ τριαχόσια καὶ 

τεσσαράχοντα tr. O 22 τριαχόσια] 7 Αἱ numeros corruptos esse putat De- 
stinon — 23 i marg. 4g C 24 διεχπεσὼν Zon Ἰωνάϑης incip. Exc 
25 πονηρώτατοσ C ὕφαντήσ PA gyneciarius Lat 

Iosephus VI. 40 
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, j , 2 - 

ἀπόρων ἀνέπεισε τιροσέχειν αὐτῷ xol προήγαγεν εἰς τὴν ἔρημον 
ς ^ 

σημεῖα xci φάσματα δείξειν ὑτεισχνούμενος. xal τοὺς uiv ἄλλους 
ἐλάνϑανε ταῦτα διατιραττόμενος xal φεναχίζων, οἱ δὲ τοῖς ἀξιώ- 

, - - - ΄ 3 3 - 

μασι προύχοντες τῶν &zl τῆς Κυρήνης Ἰουδαίων τὴν ἔξοδον αὐτοῦ 
χαὶ παρασχευὴν τῷ τῆς τπιενταττόλεως “Ἰιβύης ἡγεμόνι Κατύλλῳ 

ἡ ἢ 2 , ^ - 2 

γεροσαγγέλλουσιν. ὃ δ᾽ ἱπιτέας ve xal πεζοὺς αἀτιοστείλας δᾳδίως 
, 2 , , , 

ἐχράτησεν avOstAOY, xal τὸ μὲν πλέον ἐν χερσὶν ατώλετο, τινὲς δὲ 
Y , 3 , Ν ^ , c ?J c ^ - 

xai ζωγρηϑέντες ἀνήχϑησαν πρὸς τὸν Κατυλλον. ὃ Ó ἡγεμὼν τοῦ 
΄, 2 , , Χ τὰ Ἃ ^ [ 2 

βουλεύματος Ιωνάϑης τότε μὲν διέφυγε, πτολλῆς δὲ xal λίαν ἐτει- 
- P - 7 - , ce 

μελοῦς ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώραν ζητήσεως γενομένης ἥλω, xal πρὸς 
N c ; P] CR - Ὁ 5 2 4 

τὸν ἡγεμόνα αγαχϑεὶς αὑτῷ μὲν ἐμηχανᾶτο τῆς τιμωρίας aztaAAa- 
, ^ 7 ) [AN 2 2 ΄ M 

γήν, τῷ Κατύλλῳ δ᾽ ἔδωχεν ἀφορμὴν ἀδιχημάτων. ὁ uiv γὰρ τοὺς 
΄ - 2 , , y qd , 

zÀovoioveTrOvG τῶν [ουδαίων ἔλεγε χαταψευδόμενος διδασκάλους 
2 - - , , , . M 

αὑτῷ τοῦ βουλεύματος yeyovévat, 2. πιροϑύμως δὲ τὰς διαβολὰς 
- , €- , ^ , , 

ἐχεῖνος ἐξεδέχετο xal τῷ πράγματι ztoÀ0v Oyxov τεεριετίϑει μεγάλα 
- ) 3 ΕΣ ^^ 

χυροστραγῳδῶν, ἵνα δόξειε χαυτὸς Ιουδαϊχόν τινα ττόλεμον χατωρ- 
ϑωχέναι. τὸ δὲ δὴ τούτου χαλετώτερον, πρὸς γὰρ τῷ τιιστεύξιν 
ς "/ » ^ M, ^ 2 - , - y ^" , Ó ὁᾳδίως ἔτει xal διδάσχαλος ἣν τῶν σιχαρίων τῆς ψευδολογίας 

, - 2 ^ 2 , M - 2 Y , 2 e ts 

κελεύσας γοῦν αὐτὸν ovoucacaL τινὰ τῶν Ἰουδαίων “λέξανδρον, ᾧ 
σάλαι ττροσχεχρουχὼς φανερὸν ἐξενηνόχει τὸ μῖσος, τήν τὲ γυναῖχα 

PAMLVRCLipsLatZonaras I p. 561. Exc Peiresc. 

1 ἀπόρων] imperitorum Lat ἔπεισε Μ 2 δείξειν ex δείξιν corr. man. 
recens L gi») incipit folium ultimum manu recenti suppletum L — μὲν ἄλλους] 

μεγάλουσ P 3 διαπραττόμενος finit cod. R, abhinc collatus est Lips 
φαινακίζων (— ζον A) PA 4 χυρίνησ P τὴν om. V et m. 1 Lips 
apparatum eius et profectionem tr. Lat — 5 “ιβύης] vro λιβύησ Exc catulo 
hic et infra codd. Vat. et Berol. Lat — 6 προσαγγέλλουσιν] προσαγορεύουσιν C 
δὲ V et m. 1 Lips ῥᾳδίως] τούτων Exc 7 ἐχράτησε»] comprehendit Lat 

ἀνόπλων — 8 Κάτυλλον om. Exc ἀπώλετο ἐν χερσὶν tr. C 8 ὃ δ᾽ — 
10 ἥλω breuiant Exc δὲ V et m. 1 Lips 9 βουλεύματος] βασιλέωσ Ὁ 
ἰωνάϑ 1, Ἰωνάϑην Exc ἐπιμελῶσ C 10 ἀνὰ πᾶσαν] ἀνάπασαν PA τὴν 
i marg. suppl. A ἀναζητήσεωσ P 11 ἡγεμόνα] PAMLVY Lips ἡγεμόνα 
χάτυλλον O χάτυλλον i. marg. m. 2 Lips catulum Lat ἀναχϑεὶς] ἀχϑεὶσ Exc 
αὐτῶ PALV ξαυτῶ CZon et ex corr. Lips 12 δὲ VZon et m. 1 Lips 
ὃ — τοὺς] voto γὰρ Exc 13 πλουσιοτάτουσ P πλησιωτάτουσ € 15 χαὲ 

τὸ πράγμαϊτι, « ex ἃ corr. A πολλὺν € 16 tva] ἵνα δὴ VCLips 
δόξηε καὐτὸσ P δόξη ἐχχαύματοσ V et m. 1 Lips δόξειε καὶ αὐτὸσ C et ex corr. 
Lips δόξει ἕκαστοσ Exc κατορϑωχέναι PA!1V!C et m. 1 Lips 17 τὸ δὲ] 
τότε, τὸ ὃδὲ — yàg] xal πρὸς Exc τοῦτο C χαλεπώτατον PAM 
πρὸς — 18 vov] i. marg. suppl. m. 2 partim abscissa (£r. ἃ suppletis afuisse 
uid.) V to] τὸ LCLips Exc 18 τῶν — p. 627,3 ἄνδρας abscissa C 
19 τινὰ τῶν Ἰουδαίων iterat P ᾿Αλέξανδρον] ἄλεδρον Exc 20 28 « «| νόχει P 
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τὴν ἐχείνου [Βερενίχην ταῖς αἰτίαις) συνεμηελέξας, τούτους μὲν σιρῶ- 
τον ἀνεῖλεν, él δ᾽ αὐτοῖς &ztavvag τοὺς εὐτιορίᾳ χρημάτων διαφέ- 
ροντας ὁμοῦ τι χιλίους ἐφόνευσεν ἄνδρας" xci ταῦτα τιράττειν ἐνό- 
μιζεν ἀσφαλῶς, ὅτι τὰς οὐσίας αὐτῶν εἰς τὰς τοῦ Καίσαρος τεροσ- 

ódovc ἀνελάμβανεν. 
3. Ὅπως δὲ μηδὲ ἀλλαχοῦ τινες τῶν Ἰουδαίων ἐλέγξωσιν αὐτοῦ 

e: ͵ , ἢ - »r/ n EPA. S AENP , 
τὴν ἀδικίαν, ττορρωτέρω τὸ ψϑεῦδος ἐξέτεινε xai τιείϑει τὸν Τωγά- 
ϑὴν xaí τινας τῶν ἅμ᾽ ἐχείνῳ συνειλημμένων νεωτερισμοῦ χατη- 
γορίαν ἐτειφέρειν τοῖς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ve xol Ῥώμῃ τῶν Ἰουδαίων 
δοκιμωτάτοις. τούτων εἷς τῶν ἐξ ἐπιβουλῆς αἰτιαϑέντων ἦν "Iv- 

σηπος ὃ ταῦτα συγγραψάμενος. ov μὴν xav. ἐλπίδα τῷ Κατύλλῳ 
τὸ σχευώρημα τιροεχώρησεν᾽ ἦχε μὲν γὰρ εἰς τὴν Ῥώμην τοὺς τιερὶ 
τὸν Ἰωνάϑην ἄγων δεδεμένους xai πέρας ᾧετο τῆς ἐξετάσεως εἶναι 
τὴν ém' αὐτοῦ xal δι᾿ αὐτοῦ γενομένην ψευδολογίαν, Οὐεσττα- 
σιανὸς δὲ τὸ τιρᾶγμα ὑττιοτιτεύσας ἀναζητεῖ τὴν ἀλήϑειαν καὶ γνοὺς 
ἄδικον τὴν αἰτίαν τοῖς ἀνδράσιν ἐπενηνεγμένην τοὺς μὲν ἀφίησι 
τῶν ἐγχλημάτων Τίτου σπουδάσαντος, δίχην δ᾽ ἐπέϑηχεν Ἰωνάϑῃ 
τὴν προσήχουσαν᾽ ζῶν γὰρ χατεχαύϑη τερότερον αἰχισϑείς. 

4. Κατύλλῳ δὲ τότε μὲν ὑτεῆρξε διὰ τὴν πρᾳότητα τῶν αὐτο- 
χρατόρων μηδὲν zÀsiov ὑττομεῖναι χαταγνώσεως, ovx εἰς μαχρὰν δὲ 

PAMLVOLips Par Τὺ Ζοπαγὰβ I p. 561. Exc Peiresc. 
1 Βερενίχην] om. PExe βερνίχην MLVC Lips bernice aut beronice Lat 

ταῖς αἰτίαις om. PA συμπλέξασ PAML — 2 δὲ VC et m. 1 Lips — 3 óuoo 
τι χιλίους] Ῥ ὁμοῦ τρισχιλίουσ AMLVCLipsLatExe ἐφόνευσαν A ταῦτα] 
abhine usque ad u. 11 συγγραψάμενος multa abscissa surt in C, quem supplet 
cod. Parisin. 1427 πράττων VLipsPar 4 εἰς τὰς euan. P 6 μηδὲ] μηδ᾽ ex corr. 
Lips μὴ Exc ἀλλαχοῦ euan. P τινες τῶν Ἰουδαίων om. Exc Ἰουδαίων] 
ἰδαίων 11 1 moggot*****|weoóon P προρρωτέρω V ἐξέτεινεν Exc 
ἐἰωνάϑην, νά ex κά corr. uid. α 8 τιγροσ, τῶν] vv P ἅμ᾽ euan. ΡΟ ἅμα 
MLVLips Par συνειλημμένων, o ex v corr. Α συνειδότων L κατηγορίαν) 

δρ 
κατὰ ταύτην L 9. ᾿Αλεξανδρείᾳ! ἀλεξαν L ἀλεδρίω Exc Ῥώμῃ] δωμαίοισ 
Exe 10 δοχιμωτάτων Exc τούτων, τού s. O τῶν suppl. A. αἰτια- ϑέντων 

(eras. o) ἃ αἱρεϑέντων L ἦν om. A 11 Κατύλλῳ] δαχτύλω L 12 σχεώ- 

Qnuc Δ σχαιώρημα ML σχευώρημα (s. m. 2)  σχευόρημα CExc προσε- 
χώρησεν PExc accessit Lat 13 i. marg. μ΄ C gero] ὧσ ώετο Exc εἶναι] 
σχεῖν M χαὶ L esse Lat 14 ἐπ᾿ αὐτοῦ] ἑαυτοῦ O χαὶ δι᾿ αὐτοῦ] διεκεί- 
vov Exc 15 πρᾶγμα, μα suppl. in exitu uersus m. 2 V ὑποπτεύσας] 
spatium uacuum 8 litt. 1 ἀνεζήτει Exc. [10 ἀδίκωσ C et ex corr. Lips 
ἐπινηνεγμένην αὶ 17 Τίτου σπουδάσαντος om. Exc δ᾽ s. A om. C δὲ V et 

m.1Lips 19 τότε] MCExc et ex corr. A Lips τὸ PA!LV! et m. 1 Lips co V? 
20 πλείων P πλέον MCExc et ex corr. Lips 
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γόσῳ καταληφϑεὶς στολυτρόεῳ χαὶ δυσιάτῳ χαλεχτῶς ἀπήλλαττεν, 

οὐ τὸ σῶμα μόγον κολαζόμενος, ἀλλ᾽ T 1 τῆς Ψυχῆς αὐτῷ νόσος 

αρυτέρα. δεί (aot ἀρ ἐξεταράττετο xol συγεχῶς ἐβόα βλέπειν. QuteQ , γὰρ 0 X 

εἴδωλα τῶν bz αὐτοῦ πεφονευμένων ἐφεστηχότα" xai κατέχειν 
αὑτὸν οὐ δυνάμενος ἐξήλλετο τῆς εὐνῆς ὡς βασάνων αὐτῷ xol πυρὸς 
σπιροσφερομένων. τοῦ δὲ χαχοῦ πολλὴν ἀεὶ τὴν ἐπίδοσιν λαμβά- 
vorvoG xol τῶν ἐντέρων αὐτῷ χατὰ διάβρωσιν ἐχττεσόντων, οὕτως 
ἀπέϑανεν, οὐδενὸς ἧττον ἑτέρου τῆς προνοίας τοῦ ϑεοῦ τεχμήριον 
γενόμενος, ὅτι τοῖς τιογηροῖς δίκην ἐπειτίϑησιν. 

5. Ἐνταῦϑα τῆς ἱστορίας ἡμῖν τὸ zégag ἐστίν, ἣν ἐπτηγγειλά- 

μεϑα μετὰ πάσης ἀχριβείας π᾿αραδώσειν τοῖς βουλομένοις μαϑεῖν, 
τίνα τρόττον οὗτος ὃ πόλεμος Ῥωμαίοις τιρὸς Ιουδαίους ἐτεολεμήϑη. 

xai πῶς μὲν ἡρμήνξυται, τοῖς ἀναγνωσομένοις χρίνειν ἀτεολελείφϑω, 
χξρὶ τῆς ἀληϑείας δὲ οὐκ av ὀχνήσαιμι ϑαρρῶν λέγειν, ὅτι μόνης 
ταύτης “πταρὰ πᾶσαν τὴν ἀναγραφὴν ἐστοχασάμην. 

PAMLVCLips Par Lat Exc Peiresc. 

1 ἀπήλλαττεν] ἀπαλλάττεται LVO Lips ἀπήλλαχται Exc 2. νόσοσ αὐτῶ 
tr. CExc ὃ ἐξεταράσσετο αὶ καὶ — 4 ἐφεστηκότα) et crebro uidebat sibi in- 
stantes umbras eorum, quos peremerat, et clamitabat Lat ἀνεβόα C et ex corr. 

Lips 4 ἐφεστηκότα, pi.ras.ex & corr. uid. M — zai suppl M χκαὶ --- 9 ἐπιτί- 

940] abscissa C 5 αὐ-τὸν Α ἑαυτὸν LVLips Par Exe ov] μὴ Par οὐ 

) γ 1f α c! α 
δυϊνάμενοσ, οὐ ex ὁ corr, νά suppl. A ἐξήλλετο (s. m. 2) V £GgAAevo (alterum 

y 74 

à expunctum) Lips αὐτῶ. V 7 ἐτέρων À — xarà om. Exc 9 ἐπιτί- 
ϑησι» ἐπιτίϑησην P, finiunt Exc 10 ἐνταῦϑα] abhinc usque ad finem 

multa excisa sunt C ἔστην P 11 μαϑεῖν] us9' ἣν L 12 oi- 
toco ex οὕτωσ Corr. A ἐπολεμώϑη PA 13 εἰρμήνευται P ἡρμήνε- 
v . t E 
ται ἃ κρίνην P 14 περὶ] περὶ δὲ (δὲ deletum) Lips δὲ] δ΄ ex corr. 
Lips ϑαρρῶν, v suppl. Α 15 παρὰ -- ἀναγραφὴν) per omnia quae scripsi 
Lat ἀναγραφὴν] γραφὴν ed. pr. 

Subscriptiones: τῶ συντελεστὴ τῶν καλῶν ϑεῶ χάρισ ἃ τέλοσ (om. Lips) 
φλαουΐου (ex φλαυίου corr. V) ἐωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἱστοριασ περὶ ἁλωσεωσ λόγοσ 

(λόγοι €) ) Σ (ξ ἕβδομοσ Lips) VC Lips ix τοῦ ὀχτωκχαιδεχάτου λόγου τῆσ ἰωσή- 

που ἀρχαιολογίασ περὶ τοῦ χριστοῦ μαρτυρίαι (μαρτυρία V) adiciunt MV, in 
quibus sequitur locus de Christo sumptus ex Ant. Iud, XVIII 6856. 

Lipsiae, typis I. B. Hirschfeldi. 
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